
1



வவேண்டுவேன யாவும்  ிடடு 
இரண்டவு  பவுக  : சவேரக வேவுழ்வி ்ின்மமகக
வஜே ஸ் ஆலி                                          

(்மிழில: வச.அருணவுசல )
மினஞ்சில:  arun2010g@gmail.com

அடன்டப்பட : நஸ்ரிி(இலங்ன்க)
 மினஞ்சில:Nazreenexe@outlook.com
                                  

வவேளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரின்மம : Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 
International License
உரின்மம – ிரிவயாடட்ட கவுமமிஸ். எிலலவுரு  படக்கலவு , பிரலவு .

part ii : the heavenly life 
james allen
(ஆங்ில மு்ிநூில: the heavenly life (1903) 

                               

                                                                 

2

mailto:arun2010g@gmail.com
mailto:Nazreenexe@outlook.com


வபவுருுடக்க 

1.வ்ய்வீக இருப்ிி வீீற்றட ...........................................................................................5
2.எிறு  நிலம்  இக்கனப்வபவுழுத................................................................................10
3.எளின்மமயிி சறப்ப........................................................................................................14
4. எிறு  ுதன்னநிீறகு  வமமய்யா்றம்.................................................................................18
5. சவுந்் குணத்திி வேலின்மம..............................................................................................23
6.வநரன்மமயாவுன மமனி்ி....................................................................................................28
 7. சீரியா அிப...................................................................................................................30
8.முழன்மமயாவுன ச்ந்திர .................................................................................................34
9. உயாரநின்லயு  நின்மமயு .............................................................................................37
10. சவேரக  உகுத்திவல..................................................................................................42
FreeTamilEbooks.com - எங்கன்ுப் பீற்ற........................................................................48
கணியா  அறக்கடடன்ு.....................................................................................................54

வ்வுன்ல வநவுக்கு – Vision..............................................................................................54
பணி இலக்கு  – Mission................................................................................................54
்ீறவபவுன்்யா வசயாிலகக.................................................................................................54
கடடீறற வமமிவபவுருடகக...........................................................................................55
அடுத்் திடடங்கக/வமமிவபவுருடகக...........................................................................55
வவேளிப்பன்டத்்ின்மம..................................................................................................56
நிவகவுன்ட...................................................................................................................57

                                                            

3



4



1.வ்ய்வீக இருப்ிி  வீீற்றட 

வேலின்மமயு  மமவுண்ப   நி மமதியு  நங்கவுமமில எிறு  உடி இருக்கு  அந்் நின்றவேவுன 
வேவுழ்வி இரகசயா  எிபுத  ஒருவேி ்ி உக உன்றயு  வ்ய்வீக இருப்ிி வீீற்றடத்ன்் 
அ்றந்ுத, வேவுழ்ன்வே அங்ிருந்வ் வேவுழ்வேுத ்வுி. அன்் வடுத்ுத, பற  வேவுழ்வி 
எிலன்லக்வகவுடடில இருக்கு  இடரபவுடுகக ஆன—இன்ரச்சில இடு  வபரவுன்சகக, தூண்ட 
வட ுதடக்கு  இச்ன்சகக,   வேவுக்கு வேவு்ங்கக ஆியான்வேகளிில இருந்ுத வேவுழ  
வேவுழ்வேவுனுத கழ்நின்ல மருக இயாிலப  பத்தி சவுுதரியாமு  வகவுண்ட மமனி் வேவுழ்வேவுகு . 
இந்் சயாநல ூறுகக அறுவேன்ட வசய்யாப்படு  கதிரிி உம வபவுிறன்வே ஆகு . கதிரிி 
பயான்ன அன்டயா நின்னக்ிிறவேி கதின்ர அடத்ுத உமன்யா நக்குவேுத வபவுல வேவுழ்க்ன்கயிி
மூலவேடடத்திீறகுக ஊடுருவே நின்னக்ிிறவேி - உண்ன்மமயாவுன வேவுழ்ன்வே வேவுழ 
நின்னக்ிிறவேி இந்்  சயாநல ூறுகன்ு தூக்ி எ்றயா வவேண்டு .

உங்கக உக மமவுறவு் ்ின்மமவயாவுடு  இறவேவு் ்ின்மமவயாவுடு  இருப்பன்வேகன்ு பீற்ற 
நங்கக வ்ரிந்ுத வகவுகுவு் வேன்ரயிில, நங்கக என்்யு  இி்ன  வ்ரிந்ுதக் 
வகவுகுவிலன்ல. நங்கக வேவுழ  வேவுழ்வேவுனுத, கவுல  எிற கண்ணவுடயிில 
ிரதிபலிப்பவுகு  ி பங்கக உடி நங்கக ஆடு  வீணவுன வன்ுயாவுடடு ்வுி. வவே்ற 
உணரம்கக அீறற அறவந்றகன்ு, உலிி ஆரவேவுர ஆரபவுடடங்குவுவலவு ிுரச்சகுவுவலவு
பவுதிக்கப்பட முடயாவு் அறவந்றகன்ு  உங்கக உக நங்கக கவுணவிலன்ல எிறவுில நங்கக 
கவுண்பன்வே எிலலவு  மமவுயாத்வ்வுீறறங்கவு. நங்கக ிடப்ப்ீறகுக அன்வே மமன்றந்ுத வடு .

வ்வுீறறங்கன்ு, நிழிலகன்ு, மமவுன்யாகன்ு கண்டு திருப்தியான்டந்ுத வட மமவுடவடி எிறு 
தீரமமவுனிக்ிிறவேி, அந்் உறுதியாவுன தீரமமவுனத்திலிருந்ுத பவுய்ிிற ஊடுரும்  
 ஒளிகீற்றனவுில நின்லயிிலலவு் வபவுய்கன்ு எிலலவு  ச்றடத்ுத வேவுழ்வி 
மூலவேடடத்திீறகுக நுன்ழந்ுத வேவுழ்வி உண்ன்மம ்ின்மமன்யா உணரவேவுி. வேவுழ்ன்வே 
எப்பட வேவுழ வவேண்டு  எிறு கீறறு அ்ி பட வேவுழ்வேவுி. உணரச்ச வகவுந்்ளிப்ப அீறற 
 ஒிறுக்வக அடன்மமயாவுவேவுி. எக்கருத்ன்்யு  அறுத்்  ஒிறுக்வக அடபணிவேவுி, 
்வேறுகன்ு ஊக்குவக்கவு்  ஒி்றி ஆ்ரன்வேவயா நவுடுவேவுி. ்ி இ்யாத்திில உன்றயு   
வ்ய்வீகத்திி வீீற்றடத்ன்்  அவேி கவு்   வபவுுத, தூய்ன்மமயாவுனவேனவுக, 
சவுந்்மமவுனவேனவுக, வேலின்மமயாவுனவேனவுக, வமமய்யா்றம்மக்கவேனவுக ஆி இருப்பவுி. அவேி 
வேவுழ்வேவுனுத சவேரக வேவுழ்வி ்ின்மமகன்ு இன்டவடவுமமில வவேளிப்படுத்திக் 
வகவுண்டருக்கு .

்ி உகஉன்றயு   வ்ய்வீக ்ின்மமயிட  பகலிட  நவுட  இருக்ிிறவேி , பவுவேங்களிில 
இருந்ுத வடுப்படடு இருக்ிிறவுி. கடில அன்லகுவுில சத்்  வசய்யாப்படட, எந்் 
சவேடு  பதியாவு் கடீறகன்ர மமணலவுக, அவேனுத கடந்் கவுல  ஆி வடுிிறுத. அவேி முத 
பிழன்யா சமமத்தி, அவேன்ன குீறற உணரம் வகவுகுச் வசய்ுத, அவேி நி மமதின்யா வகடுக்க எந்்
பவுவேமு  அங்வக மண்டு 
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எழவுுத. மமன உறுத்்ில எி்ன  வநருப்ப அவேன்ன தீண்ட முடயாவுுத. கடந்் கவுல ்வேறு 
எி்ன   எண்ண  பயாலவுக வீச அவேி வேவுழ்வடத்ன்்  சன்றயாவுட முடயாவுுத. முன்ுத்ுத 
எழ  வன்்கக வபவுிறன்வே அவேனுத  வேரு  நவுடகக. அ்டவன்்கக வவேடத்ுத வேவுழ்வி 
அழகு  ஆீறறலு  வவேளிப்படு . அவேி  வகவுண்ட ந ிக்ன்கன்யா எந்் சந்வ்கத்்வுலு  
அன்சக்க முடயாவுுத. எந்் எதிரபவுரவு் நிகழ்வேவுலு  அவேனுத உறுதின்யா அபகரிக்க முடயாவுுத. 
இக்கனப்வபவுழுத அவே்னன்டயாுத. எிறு  வ்வுடரு  இக்கனப்வபவுழதிில மமடடுவமம 
அவேி வேவுழ்ிறவுி. அவேி வேவுழ  அந்் நிகழ்கவுல  நலவேவுனத்ன்் வபவுிறுத.   
பலநூீறறவுண்டு கவுல  கண்ணீர வ்வுய்ந்் முகங்கவுவுடு அினவுந்ுத வநவுக்கு  உயிரகன்ு  
அுத  அன்மமதியாவுக மமம்னமமவுக உீறறு வநவுக்குிற அவ் வவேன்ுயிில குங்கமி்ற  ஒளி 
வவேகுத்ன்் ஊீறறுிிறுத.

மமனி்ரகக ்ங்கக ஆன்சகன்ு வரு பிறவுரகக. ஆன்சகன்ு நின்றவவேீற்றக் வகவுகவேுத 
அவேரகளுக்கு இனின்மம அளிக்ிறுத. ஆனவுில அவேீற்றி முடம் வேலியு  வவேறுன்மமயுவமம. 
அன்வே ஈ்ன  கனிகக அவேமமவுனமு  ுதயாரமுவமம. நின்றவவே்றயா ஆன்சகளிி முடன்வே 
ஆிமமவு  அன்டந்ுத ,  ஆனவே அக பவுவேத்திி பளிப்பவுன கனிகன்ு அறுவேன்ட வசய்் ிி, 
அுத வ்ய்வீக வமமய்யா்றன்வே வபீறறு வ்ய்வீக வேவுழ்வீறகுக நுன்ழயா அுத ்யாவுரவுிிறுத. 
சலுன்வேயிில அன்றயாப்படடவ் பத்ுதயிர வபற முடயு .  ஒருவேனுத அக பவுவே  இறக்கு  
வபவுவ் அவேி இ்யாத்திில கடம்க பக முடயு . வமமய்யா்றவி  ஒளி வீச  வீடுவபறு வபீறற 
வேவுழ்ன்வே வேவுழ முடயு .

உங்களுக்கு வசவு்ன்னகக வநரிிறனவேவு? வவேளிப்பற வசவு்ன்ன  ஒ்டவவேவுிறு   
உகஇருக்கு  குன்றகளிி இிவனவுரு வேடவே  ்வுி.  இன்் அ்றந்ுத வகவுண்டவுில 
வமமய்யா்றவில வேுரச்ச வபறுவீரகக.  ஒ்டவவேவுரு வசவு்ன்னன்யாயு  குன்றகன்ு கண்டு 
அவேீறன்ற கன்ுந்ுத எ்றவே்ீறகவுக வேந்்ன்வேவயா எிறு எண்ணி  மமிழ்ச்சயுடி அன்் 
வேரவவேீறறு அந்் வசவு்ன்னன்யா வவேிலலு  முயாீறசயிில ஈடுபடுங்கக. வசவு்ன்னகக எடட 
முடயாவு் சவேரக வேவுழ்ன்வே, வன்ரவில கவுண்பீரகக. பூமயிில ிறப்ப எடுத்்வேவன, உி 
பவுடத்ன்் ந எப்வபவுுத கீறக வபவுிறவுய்? உி வசவுகங்கக, கவேன்லகக எிலலவு  உனக்கு 
எதிரவுக ூக்குரில இடுிிறன. ந வசய்் ்வேன்ற சடடக்கவுடடவவே  ஒ்டவவேவுரு வேலியு  
உின்ன வ்ட வேருிறுத. ந வேருந்தி  சமமப்பன்வே எிலலவு  எந்் வநரமு  அிழயாக்ூடயா 
அீறபமமவுன ஆனவே அக பவுவேத்திி நிழவல. சயாநல வவேடன்கக்கு இன்ரயாவுி நரக வேவுழ்வி 
வவே்ன்னன்யா ஏி அ்னபவக்ிிறவுய்? சவேரகத்ன்் ஆளு  உரின்மமன்யா  ந வபீறறு 
இருக்கு  வபவுுத, அன்் எ்டவேும் கவுல  நிரவுகரித்ுத வகவுண்டு இருப்பவுய்?

எங்வக ்வுி எிபுத இிலன்லவயாவு 
அங்வக சவேரக வேவுழ்வி பூந்வ்வுடட  இருக்ிிறுத.
கவுயாங்கன்ு ஆீறறு  நவரவுன்டகக அங்வக ஊீறவறடுத்ுத 
்வுகங்கன்ு எிலலவு  தீரக்கு .
எிறு  வேவுடவு் மமலரகக அங்வக மமலரந்ுத 
வசிலலு  இட  எிலலவு  உதிரந்ுத மமிழ்ச்ச பவுய்ன்யா வரிக்கு .
அங்வக கடந்ுத வசிலலு  வபவுழுதகக யாவும்  இனின்மமயாவுகவவே இருக்கு .
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உடலவுலு  உணரவேவுலு  ஆச வபீறறு இருக்கு  கடம்ளிி குழந்ன்்கக அந்் ஆசன்யா 
வபற  ஒரு வன்லன்யா அளித்ுத இருக்ிறவுரகக. அந்் வன்ல,  ்வுி எிற ஆனவே, அக பவுவே 
எண்ணங்கன்ு சலுன்வேயிில அன்றந்ுத ்ின்ன மமறுக்கு  நின்ல. இன்ரச்சிலகளிி 
மூலகவுரணங்கன்ு வலக்கு  வபவுுத நின்லயாவுன மமிழ்ச்ச எி்ன  ிரபஞ்ச இன்சன்யா 
உணர முடயு .

வேவுழ்ம் எிபுத 
வவேறு   ஒடடமமிலல . அுத   ஒர இினின்ச.
ஓய்ம் அிலல ,  நி மமதி.
வவேன்ல  அிலல , கடன்மம.
உன்ழப்ப மமடடுவமம  அிலல,  அ்ி ூடவவே அிப .
வகளிக்ன்க வகவுண்டவுடடமமிலல,  ஒரு வபரருக நின்ல.
பண ,ப்வ,பகன்ழ வபறுவே்ிலல; அ்றன்வே வபீறறு அன்டயா வவேண்டயா இலக்ன்க 
வேலின்மமவயாவுடு  உறுதிவயாவுடு  அன்டவேுத.

குங்கமமவுனவேரகக பரிசத்்மமவுனன்் வநவுக்கடடு . அவேரகக பரிசத்்மமவுவேவுரகக. 
பலவீணமமவுனவேரகக வேலின்மமன்யா நவுடடடு  அவேரகக வேலின்மமயாவுவேவுரகக. அ்றயாவுன்மம 
இருளிில மூழ்ியாவேரகக அ்றவி  ஒளின்யா வநவுக்ி பறக்கடடு . அவேரகக வமமய்யா்றன்வே 
வபறுவேவுரகக. மமனி்ி வேசவமம எிலலவு  இருக்ிிறன. அவேி வவேண்டயான்் வ்ரந்ுத 
எடுத்ுதக் வகவுகு முடயு . இிறு அ்றயாவுன்மமயிில வ்ரந்ுத எடுக்ிறவுி. நவுன்ு 
வமமய்யா்றவில வ்ரந்ுத எடுப்பவுி.  ஒ்டவவேவுருவே்ன   ்வுி மகவே்ீறகவுன வேிழன்யா அவேவன 
்வுி முயாீறச வசய்ுத அன்டயா வவேண்டு ு. அவேி ந ினவுலு  ந பவிலன்ல எிறவுலு  
அுத ்வுி இருக்கு   ஒவர வேிழ. கவுரண   ஒருவேி ்ினிலிருந்ுத ்ப்ித்ுத வகவுகு 
முடயாவுுத. அவேனுத ஆிமமவுவி சன்மமகன்ுவயாவு வபவுறுப்பக்கன்ுவயாவு அவேி 
இிவனவுருவே்னக்கு மமவுீறற முடயாவுுத. எந்் ்த்ுதவேத்திி பக்கவமமவு சவுய்ந்ுத அவேி வேவுழ்வி
மூலத்ன்் ஏமமவுீறற முடயாவுுத. அந்் வேவுழ்வி மூல  சயாநல உகவநவுக்க வசயாிலகன்ு 
எிலலவு  உன்டத்ுத எ்றயு . அவேனுத நீறவசயாிலகளுக்கவுகம்  நிலஎண்ணங்களுக்கவுகம்  
மமினிக்கு .  ஒருவேனுத ஆிமமவு ்வுவன முயாிறு வபீறறுக் வகவுகு வவேண்டு  எிறு 
வதிக்கப்படட  ஒின்ற அவேி வபற கடம்ளிி உ்வயு  அவே்னக்கு ின்டக்கவுுத.

 ஒரு மமவுளின்கன்யா கடட எழப்ி அதிில நி மமதியாவுக வேவுழ வவேண்டு  எிறு வரு பபவேி , 
நில  மமடடு  வேவுங்ி ன்வேத்ுதக் வகவுண்டு அதிில மமவுளின்கன்யா கடட ்வு எிறு கடம்ளிட  
மமிறவுடனவுில அத்்ன்கயா மமனி்ன்ன நங்கக எின ூறுவீரகக? அவேன்ன முடடவுக எிறு 
அிலலவேவு ூறுவீரகக? ஆனவுில,  ஒரு நிலத்ன்் வேவுங்ியா ிி அதிில கடடட 
வேடவேன்மமப்பவுுரகக, கடடட  கடடு  வ்வுிழலவுுரகக, ்ச்சரகன்ு வவேன்லக்கு அமமரத்தி 
மமவுளின்க எழப்ப முன்னிிறவேன்ன நங்கக பத்திசவுலி எிறு ்வுவன வசவுிலவீரகக? பற 
உலக வபவுருடகுவுில ஆன மமவுளின்கன்யா கடடுவேுத வபவுிறுத ்வுி ஆிமக மமவுளின்கன்யா 
கடடுவேுத  ஆகு . வசங்கில வசங்கிலலவுக அடுக்ி கடடுவேன்் வபவுில நிலவலண்ணங்கன்ு 
அடுத்ுத  ஒரு நிலவலண்ண , நீறவசயாலுக்கு வமமில  ஒரு நீறவசயாில எிறு அடுக்ி, 
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பிழசமமத்்வு் வேவுழ்ம் எி்ன  நிலத்திி உறுதியாவுன அடத்்ுத்திில, குன்றகுீறற 
வேடவேன்மமப்ிில ஆிமக மமவுளின்க உயாரந்வ்வுங்ி நிீறக  வவேண்டு . ஏமமவுீறறு 
வவேடங்குவுவலவு  சலுன்ககுவுவலவு பரிசகுவுவலவு ஆிமக வசிலவேங்கன்ு வபீறறுக் 
வகவுகு முடயாவுுத. ஆனவுில உுப்பூரவேமமவுக, கவேனமமவுக ஆீறறலுடி முயாீறசக்க வவேண்டு . 

ஆிமமவு  வேலின்மமயாவுனுத,  வமமய்யா்றம்  அழகு  வகவுண்டு இருப்புத 
வ்ய்வீக ஆீறறலிி வன்்கக ந முக  பன்்ந்ுத இருக்ிிறன 
நவு  வரு ினவுில , "நவு  சவுதிக்கலவு , பனி்னவுகலவு ,வ்ய்மமவுகலவு    

மமனி்னிி ஆிமக இ்யாவமம ிரபஞ்சத்திி இ்யாமமவுகு . அந்் இ்யாத்ன்் அவேி கவு்   
வபவுுத எிலலவுவேீறன்றயு  சவுதிப்ப்ீறகு வவேண்டயா ஆீறறில அங்கு இருப்பன்் அவேி கண்டு 
வடுவேவுி. கவுண்பன்வேகன்ு உகுவேவுவற கவு்   வமமய்யா்றம்  அந்் ஆிமக இ்யாத்திில 
உன்றவேன்்க் கவுண்பவுி.  வ்ய்வீகப் வபரன்மமதி அங்வக நிலம்வேன்்க் கவுண்பவுி. 
மமனி்னுத உக இருப்ிி ஆழ்நின்லயிில நடசத்திரங்கன்ுயு  கடடன்ு இடு  இன்ச 
எழிிறுத-அுத எிறு   ஒலிக்கு  வ்ய்வீக இினின்ச. எவேி வபரருன்ு 
வ்டுிிறவுவனவு அவேி ்ின்ன கண்டு உணரடடு . வ்ய்வீக இினின்சயிி ஊவட 
இன்ரச்சில ஓன்சன்யா ஏீறபடுத்ுத  ஆன்சகன்ு ,  ஒத்தின்சக்கவு் எண்ணங்கன்ு, அழகீறற 
அவேலடசனமமவுன பழக்கங்கன்ு, வசயாிலகன்ு அவேி ன்கவடடடு . எிறு  அிழவிலலவு் 
அவேனுத உக இருப்ிி மூலக் ூறுகுவுன அழன்கயு , அருன்ுயு  இன்சந்ுத வசிலலு  
வமமய்யா்றன்வேயு  கவுண்பவுி.

மமனி்ரகக  ஒரு ிரிவலிருந்ுத இிவனவுரு ிரிவீறகு மமவுறுிறவுரகக. ஆனவுில  
குழப்பத்திலிருந்ுத முவிலன்ல. பல நிலங்களிில பயாண  வசய்ிறவுரகக, ஆனவுில 
ஏமமவுீறறவமம அவேரகன்ு ிிவ்வுடரிறுத. அழியா மமவுளின்ககன்ு கடடக் வகவுகிறவுரகக, 
பூந்வ்வுடடங்கன்ு நடடுக்வகவுகிறவுரகக. ஆனவுில சலிப்ன்பயு  வேசதியிின்மமன்யாயு  
அறுவேன்ட வசய்ிறவுரகக.  ஒருவேி ்னக்குக உன்றயு  உண்ன்மமன்யா நவுட பீற்றக் 
வகவுகுவு்வேன்ர அவேனவுில  ஒய்ன்வேயு  நின்றன்வேயு  எதிலு  கவுண முடயாவுுத. 
உகுத்திீறகுக  ஒழக்கமமவுன வேவுழ்ம் எிற மமவுளின்கன்யா கடடக் வகவுகளு  வபவுுத  
கன்றபடுத்்முடயாவு் முடவிலலவு் மமிழ்ச்சன்யா கண்டு அன்டவேவுி. அ்ி ிிப, அவேி 
்ி  ஒ்டவவேவுரு பற உலக வசயாிலகளிலு  உரின்மமயாவுன வபவுருடகளிலு  அந்் மமிழச்ச 
பகுவே்ீறகு வேிழ வசய்வேவுி.

 ஒருவேி நி மமதியாவுக இருக்க வவேண்டு  எிறவுில, நி மமதி உணரவேன்லகளிில அவேி 
தின்ுத்ுத இருக்கடடு . அவேி அின்ப கவுண வவேண்டு  எிறவுில அிிி 
உணரவேன்லகளிில அவேி தின்ுத்ுத இருக்கடடு . மமனி் குலத்திீறகு நின்மம வசய்யா 
முன்னந்்வுில ்னக்கு தீன்மம இன்ழத்ுத வகவுகுவுமமில இருக்கடடு . அவேி ்ி ஆிமம 
சரங்கத்ன்் ஆழமமவுக வ்வுண்டப் பவுரத்்வுில  அவேி என்் கடட வரு ினவுலு  அன்் 
கடடுவே்ீறகு வவேண்டயா எிலலவு கடடுமமவுனப் வபவுருடகன்ுயு  அங்வக கவுண்பவுி அன்் 
பவுுதகவுப்பவுக கடடுவே்ீறகு அடத்்ுமமவுக வுங்கு  ன்மமயாப் பவுன்றன்யாயு  கவுண்பவுி.

 ஒருவேி உலன்க திருத்தி நிலவேிழப்படுத்் வவேண்டு  எிறு  எ்டவேும் ்வுி முயாீறச 
வசய்்வுலு  , அவேி ்ின்ன திருத்தி நிலவேிழப்படுத்திக்  வகவுகுவு் வேன்ர உலன்க திருத்் 
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முடயாவுுத. இுத இ்யாத்திில பதியா ன்வேத்ுதக் வகவுகு வவேண்டயா  ஒரு கணி் வதியாவுகு . 
தூய்ன்மமன்யா வபவுதித்்வுில வபவு்வுுத. இச்ன்சகளிில இருந்ுத வடுபட வவேண்டு . அிிி 
மமகத்ுதவேத்ன்் எடுத்ுதன்ரத்்வுில வபவு்வுுத. வவேறுப்ன்ப ன்கவட வவேண்டு . சயாநல தியாவுக  
கு்றத்ுத வபசனவுில வபவு்வுுத, சயாநலத்ன்் ுதறக்க வவேண்டு . வபவுீறறத்்க்க வேவுழ்ன்வே 
வேவுரத்ன்்குவுில அலங்கரிக்கவுமமில வேவுழ்ந்ுத கவுடட வவேண்டு .

்ி பவுவேச்சன்மமயிி பவுரத்ன்் இனி வமமலு  ்வுங்க முடயாவு் வபவுுத அவேி இ்யாத்திில 
வீீற்றருக்கு   மடபன்ன/ி்றஸ்ுதன்வே நவுடடடு . அவேனுத பவுர  குன்றந்ுத இ்யா  
வலசவுகு . இறவேவு் ்ின்மம வகவுண்டவேரகளிி மமிழ்ச்ச ுதன்னன்யா அவேி வபறுவேவுி

்வுி வசரத்் நூிலகளிி அ்றன்வே அவேனவுில சமமக்க முடயாவு் வபவுுத, அந்் நூிலகன்ு, அவேி 
அ்றவயான்ல, அவேி  ்த்ுதவே வகவுடபவுடுகன்ு தூக்ி எ்றந்ுத ்னக்குக வேரடடு . அவேி 
வவேளிஉலிில எங்வகங்வகவு வ்டயு  கவுண முடயாவு் வ்ய்வீகத் ்ின்மமன்யா அவே்னகவு 
கவுண்பவுி.

்னக்குகவு கடம்ன்ு கண்டு உணரந்்வேி கடம்ன்ு பீற்றயா வேவுக்குவேவு்ங்களிில 
ஈடுபடமமவுடடவுி.  அந்் அன்மமதியாவுன வேலின்மமயிி ுதன்னவயாவுடு, ஆனவே வேலின்மமயிி 
ுதன்னயினவுில அிலல, அவேனுத வேவுழ்ம்  ஒ்டவவேவுரு நவுளு  உயாரந்் நின்மமன்யா, 
வ்ய்வேத்்ின்மமன்யா வவேளிப்படுத்தியாவேவுறு இருக்ிிறுத. அுத ்வுி எிறு  நின்லயாவுன 
வேவுழ்ம்.
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2.எிறு  நிலம்  இக்கனப்வபவுழுத

உங்கக வேச   இருக்கு  இக்கனப்வபவுழுத எிபதிில ்வுி  கவுல  எிபுத அடங்ி 
உகுுத. அுத கவுலத்ன்் வடம்  வபரியாுத. அுத எிறு  உண்ன்மமயாவுகவவே இருக்க ூடயாுத. 
அுத கடந்் கவுலத்ன்்யு  அ்றயாவுுத , வேருங்கவுலத்ன்்யு  அ்றயாவுுத. ்யாவுரநின்லயிில 
அுப்பரியா ஆீறறலுடி எப்வபவுுத  இருக்கு .  ஒ்டவவேவுரு நிமடமு   ஒ்டவவேவுரு நவுளு , 
 ஒ்டவவேவுரு ஆண்டு  , அுத முடந்் அடுத்் கனவமம, உண்ன்மம நின்லயிலிருந்ுத கனம் 
நின்லக்கு வசிறு வடுிறுத. நின்னம்களிில வவேண்டுமமவுனவுில ஓரமமவுக மமங்கலவுன ச்றயா  
இடத்ன்்  அுத ிடத்ுத வகவுகுலவு ,  ஒருவவேன்ு அுத முழுத  மமறக்கப்படவுமமில 
இருந்்வுில.
கடந்் கவுலமு  எதிரகவுலமு  கனம்கவு. நிகழ  கவுலவமமவு அப்படடமமவுன நி்ரசன 
உண்ன்மம. எிலலவுமு  நிகழ்கவுலத்திலவயா நடக்ிிறன. எிலலவு ஆீறறிலகளு  எிலலவு 
சவுத்தியாூறுகளு  எிலலவு வசயாிலகளு  நிகழ்கவுலத்திில ்வுி நன்ட வபற முடயு . 
நிகழ்கவுலத்திில வசயாிலபடடு சவுதிக்கவுமமில இருப்புத,  வசயாிலபடவுமமில சவுதிக்கவுமமில 
இருப்பீறகு  ஒப்பவுகு . நங்கக வசய்யா முடந்திருக்கக் ூடயா  வசயாிலகன்ு பீற்றயா 
எண்ணங்களிில வேவுழ்வேுத அிலலுத வசய்யா நின்னக்கு  வசயாிலகன்ு பீற்றயா கனம்களிில  
வேவுழ்வேுத முடடவுுத்்னமமவுகு . கடந்் கவுல ்வேறுகன்ு கு்றத்ுத வேருந்ுதவேன்்யு  
எதிரக்கவுல  எதிரபவுரப்பகன்ு ந ி வேவுழ்வேன்்யு  ன்கவடடு நிகழ்கவுலத்திில 
வசயாிலபடுவேவ்  வமமய்யா்றவேவுகு .

 ஒரு மமனி்ி கடந்் கவுல,  எதிரக்கவுல நின்னம்களிில  மூழ்ியாவேவுறு  இருந்்வுில, அவேி 
நிகழ்கவுலத்ன்் ்வேற வடடு வகவுண்டு இருக்ிறவுி, மமறந்ுத வகவுண்டு இருக்ிறவுி. 
நிகழ்கவுலத்திில ்வுி எிலலவு  சவுத்தியாமமவுகு , நிகழ்கவுலத்திில மமடடுவமம எிலலவு  
சவுத்தியாமமவுகு , வமமய்யா்றவி வேிழகவுடடு்ில இின்மமயாவுில, மமவுன்யாயாவுக 
வ்வுிறுபன்வேகன்ு உண்ன்மம என கருதி,  ஒருவேி   நவுி அிவற  அுத வபவுில 
வசய்திருந்்வுில இிறு எி நின்ல இி்ன  சறப்பவுக இருந்திருக்கு ு அிலலுத   எனக்கு 
எின வசய்யா வவேண்டு  எிறு வ்ரியு , அன்் நவுி நவுன்ு வசய்வவேிு எிிறவுி. 
சயாநலத்திில தின்ுத்ுத இருப்பவேரகுவுில  நிகழ்கவுலத்திி முக்ியாத்ுதவேத்ன்்யு  
அருன்மமன்யாயு  உணரந்ுத வகவுகு முடயாவுுத. நிகழ்கவுல  ்வுி உண்ன்மமயாவுனுத, 
இறந்்கவுலமு  எதிரகவுலமு  நிகழ்கவுலத்திி  ிரதிபலிப்பகுவுக மமடடுவமம இருக்க 
முடயு  எிபன்் உணரவுமமில இருக்ிறவுரகக. இறந்் கவுலமு  எதிரகவுலமு  நிழில 
உருவேங்களிி பதிவேவுக மமடடுவமம இருக்க முடயு , முடந்ுதவடடன்் எண்ணி  
வேருந்ுதவேுத  , சயாநல எதிரபவுரப்பகளிில மூழ்குவேுத  நிழிலகவுவுடு வேவுழ நின்னப்ப்ீறகு 
 ஒப்பவுகு     வேவுழ்வி உண்ன்மம ்ின்மமன்யா இழப்ப்வுகு .  

“நிகழ்கவுில , நிகழ்கவுல  மமடடு  ்வுன உங்கக வேச 
நிச்சயா  இருப்ப்வுகு 
வேிழ கவுடட வேந்் வ்வேன்்ன்யா, அவேக வன்ட வகவுடுத்ுத ஆசரவேதிக்கு   வேன்ர
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ிி வ்வுடரவேுத வபவுல அன்் ிி வ்வுடருங்கக
என்வே எிலலவு  உண்ன்மமவயாவு
அன்வே இக்கனப்வபவுழுத இருக்கு .
வேவுடவுமமில எிறு  இருக்கு .
இக்கனப்வபவுழதிில உண்ன்மமன்யா சமமந்திருக்கு  ன்கவயா
ஆிமமவுன்வே பவுுதகவுக்கு  ன்க
நடக்கப்வபவுவேன்் பீற்றயு  நடந்ுத முடந்்ன்்யு  
பீற்ற ஏி கவேன்லப்படுிிறரகக
கடந்் கவுலமு  வேரப் வபவுகு  கவுலமு   ஒிவற 
அன்வே இரண்டு   இக்கனப்வபவுழுத ்வுி.”

மமனி்னிட  எிலலவு ஆீறறுலு  இப்வபவுழுத இருக்ிிறன. ஆனவுில, அவேி இன்் 
அ்றயாவுமமில வசவுிலிறவுி   நவுி இி்ன   ஒரு வேருட  கிழத்ுத சரியாவுக இருப்வபி, அிலலுத
இி்ன  இத்்ன்ன ஆண்டுகளிில சரியாவுக இருப்வபிு. கடம்ளிி ஆடசயிி கழ் 
வேவுழ்பவேரகக , அவேரகக யாவுர எிறவுில இக்கனப்வபவுழதிில வேவுழ்பவேரகக, அவேரகக 
வசவுிலலு  வேவுரத்ன்்யாவுன   நவுி இப்வபவுழுத சரியாவுக இருப்வபிு எிப்ீறகு ஏீறப 
இப்வபவுழதிில எந்்ப் பவுவேத்திலு  ஈடுபட மமவுடடவுரகக. மமன  அன்லபவுயு  இடங்கன்ு 
எிலலவு  இன்டவடவுமமில கண்கவுணித்ுதக் வகவுண்டு இருப்பவுரகக, கடந்் கவுல  அிலலுத 
எதிரகவுல  இரண்ன்டயு  எடடப்பவுரக்கவுமமில, இடுத பறவமமவு வேலுத பறவமமவு திரு பவுமமில,
பனி் ்ின்மமயிலு  அருளிலு  எிறு  இருப்பவுரகக. இப்வபவுழுத ்வுி 
ஏீறறுக்வகவுகுப்படட வநர . இப்வபவுழுத ்வுி மகவே்ீறகு உ்வேப் வபவுகு  நவுக.

உங்களிட  ூ்றக் வகவுகளுங்கக  நவுி எனுத  கு்றக்வகவுளிில இப்வபவுழுத வேவுழ்வவேி. 
நவுி எனுத  கு்றக்வகவுளிில இப்வபவுழுத ஈடுபடுவவேி. எின்ன அதிலிருந்ுத வலகச் 
வசய்யு  எ்ீறகு  நவுி வசவசவுய்க்க மமவுடவடி. நவுி எனுத கு்றக்வகவுளிி கடடன்ுன்யா 
மமடடுவமம வகடப்வபிு. இ்டவேவுறு நங்கக உறுதி ஏீறறுக் வகவுண்டு  அன்் நங்கக 
வசயாிலபடுத்தினவுில உங்கக உயாரந்் இலக்ன்க வநவுக்ியா பவுன்்யிலிருந்ுத வலி வசிலல 
மமவுடடீரகக. உங்களிட  இருந்ுத உண்ன்மம எப்வபவுுத  வவேளிப்படடுக் வகவுண்வட 
இருக்கு .                                                                                

கனமிலலவு் இ்யாத்வ்வுடு திறந்் வவேளிப்பவுன்்யிில நவுி அட எடுத்ுத ன்வேக்ிவறி.
இனி நிலலகவுல  வேர வவேண்டு  எிறு நவுி வகடகமமவுடவடி. 
நவுி நிலல கவுல  ஆகவவே இருக்ிவறி.
இனி நவுி வசயாிலபடவுமமில வ்ங்ி ிடக்க மமவுடவடி, கவுல  கடத்் மமவுடவடி.
யாவுர ்யான்வேயு  எதிரபவுரக்க மமவுடவடி.
உகுத்திில மு்னமு்னப்பகவுவுடு வசய்யாப்படுபன்வேகன்ு 
படடயாலிடப்படு  குன்றகன்ு வமமரசனங்கன்ு  
உறுதியாவுக அன்மமதியாவுக 
திறந்் வவேளிப்பவுன்்யிில சந்திப்வபி .

உங்கன்ு அடவேருடகுவுக்ி இிவனவுின்ற சவுரந்ுத அ்ி ்யான்வே ந ி இருக்க வசய்யு  
எந்்ப் பவுன்்யிலு  பயாண  வசய்யாவுதீரகக. உங்கக ஆிமமவுன்வே கடந்் கவுல  எதிரகவுல  

11



எி்ன  இருண்ட  நிலங்களுக்குக அன்ழக்கு  குறுக்கு பவுன்்களிில திரு ிவடவுதீரகக. 
உங்களுடி  எிறு  உன்றயு  வ்ய்வீக ஆீறறில இப்வபவுவ் வவேளிப்படடடு . திறந்் 
வவேளிக்குக வேவுருங்கக. நங்கக எுதவேவுக வபவுிிறரகவுவு, எுதவேவுக வவேண்டு  எிறு 
வரு பிிறரகவுவு அுத வபவுில இப்வபவுவ் ஆகலவு . சவு்ன்ன ்களிப்வபவுவே்ீறகு கவுரண 
முயாீறசன்யா  ்களிப்ன்வேப்புத ்வுி. ்களி ன்வேப்ப்ீறகு சக்தின்யா ன்வேத்திருக்கு  நங்கக 
அன்் சவுதிப்ப்ீறகு  சக்தின்யா ன்வேத்ுத இருக்ிிறரகக. முயாீறச சவு்ன்னன்யா பன்டக்கு . 
முயாீறசயிி அும்க்கு ஏீறறவேவுறு சவு்ன்னயு  உட்னக்கு உடவன  உருவேவுகு . இந்் 
உண்ன்மமன்யா உணரந்ுதக் வகவுகளுங்கக. எப்படபடட இலடசயா மமனி்ரவுக வேவுழ வவேண்டு 
எிறு கனம் கண்டீரகவுவு அுத வபவுல இிவற வேவுழ முடயு ,  ஒ்டவவேவுரு நவுளு  வேவுழ 
முடயு . 
அறவந்ற, நில  ஒழக்க  எிபுத பவுவேத்வ்வுடு  ஒ்டவவேவுரு நவுளு  வபவுரிடுவே்வுகு . ஆனவுில,
பனி்த்்ின்மம எிபுத பவுவேத்ன்் அறவவே வடடு வலகுவே்வுகு . பவுவேமமவுனன்் ஏவரடுத்ுத
பவுரக்க  ஒருவேருமி்ற வேிழஓரங்களிில ்வுனவுக சவுக வடுவே்வுகு . இன்் வசய்யா முடயு . 
ஆனவுில இக்கனப்வபவுழதிில வேவுழ்ந்ுத மமடடுவமம இன்் வசய்யா முடயு . உங்கக 
ஆிமமவுவட    நவுன்ு ந குங்கமமீறறு பரிசத்்மமவுக வவேண்டு    எிறு ூறவுதீரகக. ஆனவுில
  இப்வபவுழவ் ந குங்கமமீறறு பரிசத்்மமவுக இருு எிறு ூறுங்கக. நவுன்ு எிபுத 
எ்ீறகுவமம  ்வுமம்மமவுகு . நவுன்ு எிபதிில உ்வன்யாயு  அன்டக்கலத்ன்்யு  
வ்டுிிறவேன்ன வ்வுிலவ ிி வ்வுடரு .  அவேி இிறு  வழ வநரு .

வநீறறு வழ வநரிடட்வு? வபரு  பவுவே  ஏவ்்ன  வசய்ுத வடடீரகுவு? அன்் உணரந்் 
அந்்க்கனவமம உடனடயாவுக  ஒவரயாடயாவுக அன்் நின்னவில இருந்ுத அகீற்ற வடடு 
இப்வபவுழதிில பவுவேங்கன்ு வசய்ுதவடவுமமில உங்கன்ு ்ீறகவுத்ுதக் வகவுகளுங்கக. நங்கக 
கடந்்ன்் எண்ணி வேருந்திக் வகவுண்டருக்கு  வவேன்ுயிில, உங்கக ஆிமமவுவி 
வேவுயிீறக்க்ம்கக கவுவேில கவுக்கப்படவுமமில  இருக்ிிறன. எனவவே, பவுவே  அந்் வநர  
உகவு நுன்ழயாக்ூடு . திருத்தி அன்மமக்க முடயாவு் கடந்் கவுலத்ன்் நின்னத்ுத  
வேருந்ுதவே்வுில நங்கக வமமில எழப்வபவுவேுத இிலன்ல. ஆனவுில, திருத்தி அன்மமக்க முடந்் 
இப்வபவுழதிில வேவுழ்வே்வுில நங்கக வமமில எழவீரகக.

இப்வபவுழுத முயாீறசயிில ஈடுப்படுவேுத எி்ன   வநரவேிழன்யா வரு பவுமமில கவுல  
கடத்ுதவேுத எி்ன  குறுக்கு வேிழன்யா வரு ப  முடடவுக மமனி்ி, “நவுன்ு நவுி சீக்ிர  
எழந்ுத இருப்வபி , நவுன்ு எி கடன்ன எிலலவு  அன்டத்ுத வடுவவேி, நவுன்ு எி 
வநவுக்கங்கன்ு எிலலவு  வசயாிலபடுத்ுதவவேிு எிிறவுி. இக்கனப்வபவுழதிி அுவட 
முடயாவு் முக்ியாத்ுதவேத்ன்் உணரந்் வமமய்யா்றம் மக்க மமனி்ி, இிறு சீக்ிர  
எழிறவுி, இிறு கடன்ன ஏீறபடுத்திக் வகவுகுவுமமில இருக்ிறவுி, இிறு ்னுத 
வநவுக்கங்கன்ு வசயாிலபடுத்ுதிறவுி. வேலின்மமயு  நி மமதியு  அவேி ூடவவே இருக்க 
அவேி சவு்ன்னகன்ு அறுவேன்ட வசய்ிறவுி.

இப்வபவுழுத வசய்வேுத முி நிீறகு . நவுன்ு வசய்யாப் வபவுவேுத முி வ்வுிறவுுத. இி்ன  
வேரவு்  ஒின்ற பீற்ற  கவேன்லப்படடு வகவுண்டு இருக்கவுமமில வேந்ுத வடட  ஒின்ற 
கவேனிப்புத அ்றம்ன்டன்மமயாவுன வசயாலவுகு . வேந்ுதவடட அந்்  ஒின்ற ஆிமம மமதிப்படி
அ்னி, மமன  குவந்்  முயாீறசயுடி, எந்் குன்றயு  பகுவே்ீறகு இடமமளிக்கவுமமில, 
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ிினவுில  எந்் வேன்கயிலு  வேருந்் வ்ன்வேயிிலலவு் அும்க்கு கவேனமமவுக அதிில ஈடுபட 
வவேண்டு .

மமனி்னுத ஆிமக விழப்பணரம் ்வுி எிற மமவுன்யாயினவுில ஆன வமமகங்குவுில 
 சழப்படடு ஆழ்ந்் வ்ளிம் இிலலவுமமில இருப்ப்வுில அவேி ூறுிறவுி    நவுி அந்் 
கு்றப்ிடட ஆண்டி அந்் கு்றப்ிடட நவுளிில ிறந்வ்ி. எனக்கு வதிக்கப்படட 
கு்றப்ிடட நவுளிில இறந்ுத வடுவவேிு. ஆனவுில , அவேி ிறக்கம்  இிலன்ல. 
இறக்கப்வபவுவேுத  இிலன்ல. எிவறிறு  நின்லயாவுக இருக்கப்வபவுகு   ஒின்ற எப்பட  
ிறப்ப, இறப்ப எிற நின்லக்கு உடபடுத்தி அடக்ி வட முடயு ? மமனி்ி 
மமவுன்யாகன்ுயு  வபவுய்த் வ்வுீறறங்கன்ுயு  ்ினிடமருந்ுத தூக்ி எ்றயாடடு . 
அப்வபவுழுத அவேி உணரவேவுி, இந்் உடலிி ிறப்ப  இறப்ப   பயாணத்திில நிகழ   
வவேறு  ச பவேங்கக மமடடுவமம, அன்வே பயாணத்திி ஆர பவமமவு முடவவேவு அிலல எிறு.

மமனி்ி, கடந்ுத வடட மமிழச்சயாவுன ஆர பங்கன்ு ிி வநவுக்ி பவுரக்ிறவுி. வேரக்ூடயா
ுதக்கமமவுன முடம்கன்ு  முி வநவுக்ி பவுரக்ிறவுி. எனவவே, அவேி கண்கக நிகழ் கவுலத்ன்்
கவுண முடயாவுமமில இருக்ிிறன. ்ி ஆிமமவு நிரந்்ரமமவுனுத எிபன்் அவேனவுில ஏீறக 
முடயாவிலன்ல. எிவறிறு   ஒலித்ுதக் வகவுண்டருக்கு   வ்ய்வீக இினின்சன்யா அவேி 
வசவகுவுில வகடக முடயாவிலன்ல. நிகழ் கவுலத்திீறகு  இறுிப் வபவுயுகு அவேனுத இ்யா  
நி மமதியிி ஓன்சகவுவுடு இணங்ி ுதடக்க மமறுக்ிிறுத.

இப்ிரபஞ்ச  என்வே எிலலவு  வகவுண்டு இருக்ிிறவ்வு அன்வே எிலலவுவேீறவறவுடு  
இப்வபவுுத  இருக்ிிறுத.  வபரவுன்ச  எண்ணங்கக வகவுண்டு வபவுரவுடுவேன்் , 
சயாநலத்திீறகவுக ுதக்கப்படுவேன்், கடந்ுத வசிறுவடட ்வேறுக்கவுக வேருந்ுத  
முடடவுக்னத்ன்் எிலலவு  ன்கவடடுவடடு,  ஏ, மமனி்வு, உி ன்ககன்ு நடட வமமய்யா்றம் 
கனிகன்ு வபீறறுக் இக்கனப்வபவுழதிில நி மமதிவயாவுடு வேவுழ வேவு. 

இப்வபவுழுத வசயாிலபடுங்கக, ஆ! எிலலவு  நின்றவவேறுிறுத.
இப்வபவுழுத வேவுழங்கக – உங்களிி  வ்ன்வேகக உங்கன்ு சீற்றலு  இருக்ிிறன. 
இப்வபவுழுத நங்கக நங்குவுகவவே இருந்ுத உங்களிட  எந்் குன்றயு  இிலன்ல எிறு 
உணருங்கக.
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3.எளின்மமயிி சறப்ப 

வேவுழ்க்ன்க எளின்மமயாவுனுத. வேவுழ்ம் எளின்மமயாவுனுத. ிரபஞ்ச  எளின்மமயாவுனுத. 
அ்றயாவுன்மமயினவுலு  சயா மமவுன்யாயினவுலு  ்வுி குழப்ப  உருவேவுிறுத. லவு ஓடசி   
எிலலவு  எளின்மமயாவுனன்வேவயாு எிற வசவுீறவறவுடர ிரபஞ்சத்ன்்  உகுவேவுவற 
வநவுக்குவே்வுில எழவே்வுகு , அுத எ்டவேவுறு வ்வுீறறமமளிக்ிறுத  எிறு வநவுக்ியா்வுில 
எழந்்ுத அிலல. மமனி்ி, ்வுவன உருவேவுக்ியுகு மமவுன்யாகக எி்ன  வேன்லிினலிி 
ஊடவுக கவுண்ப்வுில வேவுழ்ன்வே  ஒரு அவழ்க்க முடயாவு் சக்கலவுகம்  ஆரவுய்ந்ுத வன்ட கவுண
முடயாவு் பதிரவுகம்  கவுண்ிறவுி. அவேவன உருவேவுக்ியுகு இந்் ஆழமமவுன 
குழப்பங்களிில முழ்ி வபவுிறவுி. மமனி்ி  ஆனவே அக பவுவேத்ன்் ன்கவடு  வபவுுத இந்்
ிரபஞ்சத்ன்்  குழப்ப  நங்ியா எளின்மமயிி வபரழிில கவுண்ிறவுி. மமனி்ி  நவுிு 
 எனுது எிிற மமயாக்கத்திலிருந்ுத வடுபடடடு . அதிலிருந்ுத ூடவவே எழிிற  எிலலவு 
வேன்கயாவுன மமவுயா வ்வுீறறங்களிில இருந்ுத  வடுப்படுவேவுி. மண்டு  குழந்ன்்ன்யா வபவுல 
குழப்பமமீறற மமனநின்லன்யா வபீறறு ுஎிலலவு  எளின்மமவயாு எிற நின்லக்கு திரு பவேவுி.

 ஒரு மமனி்ி ்ின்ன பீற்றயா சயா அிமமவுன எண்ணங்கன்ு முழவேுதமமவுக  ுதறப்பதிில 
வவேீற்ற வபறு  வபவுுத இந்்  ிரபஞ்ச நிகழ்ம்கன்ு வ்ளிவேவுக ிரதிபலிக்கு  
கண்ணவுடயாவுிவடுிறவுி. அவேி விழப்பணரம் வபீறறு வடடவுி. இனி, அவேி 
வேவுழ்வேவுனுத, கனவில அிலல, உண்ன்மம நின்லயிில மமடடுவமம இருக்கு .

ித்்வுகவுரஸ் இந்் முழ உலகத்ன்் பத்ுத எண்குவுக கண்டவுர. ஆனவுில இி்ன  
எளின்மமப்படுத்தி முழ உலகு  ு  ஒிறுு எிற எண்ணிில அடங்ி இருப்பன்்க் கவுண 
முடயு  . கவுரண , எிலலவு எண்களு , அவேீற்றி அுவட முடயாவு் ூடடு வேடவேங்களு  
 ஒிறுடி  ஒிறு வசரவே்வுவலவயா ஏீறபடடுகுன. 

வேவுழ்ம் ுதண்டு ுதண்டவுன கண்வணவுடடத்ுதடி வேவுழப்படவுமமில முழன்மமயாவுன 
கண்வணவுடடத்ுதடி வேவுழப்படடடு . அப்வபவுழுத முழன்மமயிி எளின்மம வவேளிப்படு .
 ஒரு ுதண்டுக்குக எப்பட முழன்மம அடங்கு ? ஆனவுில அந்் முழன்மமக்குக ுதண்டு அடங்ி
வடு  எிபுத எ்டவேும் எளியா உண்ன்மம. பவுவே  எ்டவேவுறு பனி் ்ின்மமன்யா உணர 
முடயு . ஆனவுில பனி் ்ின்மம எ்டவேும் எளி்வுக  பவுவேத்ன்் உணரிிறுத. எவேி பரந்் 
 ஒிறவுக வரு பிிறவுவனவு அவேி குறுியா  ஒின்ற ன்கவடடடு . வேடட  எந்் 
வேடவேத்திீறகுகளு  அடங்கவுுத. ஆனவுில எிலலவு வேடவேங்களு  வேடடத்திீறகுக அடங்கு . 
எந்் வேண்ணத்திீறகுகளு   ஒளிக்கதிரகக சன்றப்படடு இருக்கவிலன்ல. ஆனவுில எிலலவு 
வேண்ணங்களு   ஒளிக்கதிருக்குக வபவுதிந்ுத இருக்ிிறன.  ஒரு மமனி்ி ்ி சயாத்திி 
எிலலவு வேடவேங்கன்ுயு   ஒிழத்ுத கடடடடு . அப்வபவுுத குன்றகுீறற முழவேடடத்ன்் 
அவேனவுில உணர முடயு .  ஒருவேி ்ி  இருப்ிி அன்மமதியிில பிலவவேறு வேண்ணங்குவுில 
ஆன ஆன்சகன்ுயு  எண்ணங்கன்ுயு  முழ்கடகடடு . அவேி வமமய்யா்றவி வவேந்நிற 
 ஒளியாவுில  சழப்படுவேவுி. முழன்மமயாவுன  ஒரு இன்ச பண்ணிில ஓர  ஒீறன்ற இன்ச கருவயிி 
ஓன்ச மமறக்கப்படடு இருந்்வுலு  அந்் இன்ச வமமடடில அுத ிரிக்க முடயாவு் வேன்கயிில 
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கலந்ுத இருக்ிறுத.  ஒீறன்ற நரத்ுதளி கடலுக்குக ்ின்ன வ்வுன்லத்ுதக் வகவுண்டு வபரு  
பயாி அளிக்ிறுத. மமனி்குலத்திி இ்யாத்திி முத இரக்க  சந்தி  ஒிறுபடுங்கக. 
சவேரகத்திி வ்ய்வீக இன்ச உங்கக வேவுயிலவுக மண்டு  வவேளிப்படு . எிலன்லயிிலலவு் 
வபரின்ப எிலவலவுர முத  வசலுத்ுதங்கக. அந்் வசயாலிில உங்கன்ு நங்கக மமறந்ுத 
வடுங்கக. நங்கக ஆீறறு  பணி நின்லத்் பயான்ன அளிக்கு .  ஒீறன்ற நரத்ுதளியாவுக 
இருக்கு  நங்கக வபரவுனந்்க் கடலிில  ஒிறறக் கலந்ுத வடுவீரகக.  

மமனி்ி வவேளிபற எிலன்லகளிில அன்லந்ுத திரிந்ுத, அங்கு நிலம்  குழப்ப  மகுந்் 
நின்லன்யா அ்னபவத்் ிிப ்வுி அவேி ்ி உகன்மமயாத்திில இருக்கு   எளின்மமயாவுன 
வ்ளிந்் நின்லன்யா கவுண  வவேண்டு  எி்ன  ஆவேில ிறந்ுத  வ்டலிில ஈடுபடுிறவுி. 
கணி் வதிப்பட ்ின்ன பீற்ற உணரவுமமில உலன்க பீற்ற உணரவேுத சவுத்தியாமமிலல எிபன்் 
மமனி்ி அ்றயு  வபவுுத ்வுி, எளின்மமயாவுன  அந்் வ்ளிந்் நின்லன்யா அன்டவே்ீறகுரியா 
பவுன்்யிில அட எடுத்ுத ன்வேக்ிறவுி. அவேி உக இருந்ுத மமலர ஆர ிக்ிிறவுி. அவேி 
மமலரந்ுத வரியா வரியா  முழ உலன்கயு  ்ி்னக ஏீறிறவுி.
 
கடம்ன்ு பீற்றயா ஊகங்களிில ஈடுபடவுமமில, எிலலவுவேீறன்றயு  ்ழம்  நின்மம உங்கக உக
உன்றவேன்் பவுருங்கக. அப்வபவுுத நங்கக கடம்க ்ின்மமயுடி  ஒி்றவடடன்் அ்றந்ுத , 
ஊகங்களினவுில ஆன கடம்ன்ு பீற்றயா வேவுக்குவேவு்ங்களிில ஈடுபடுவே்ி வவேீறறுத் 
்ின்மமன்யா நங்கக உணரவீரகக.

எவேி ்ி இரகசயாமமவுன இச்ன்சகன்ு, வபரவுன்சகன்ு, வகவுபத்ன்், பலவேீறன்றயு  பீற்றயா 
்னுத ஆனவேமமவுன கருத்ுதக்கன்ு ன்கவட மமவுடடவுவனவு அவேனவுில என்்யு   கவுணவவேவு  
வ்ரிந்ுத வகவுகுவவேவு முடயாவுுத. கிலலூரிகக அவே்னக்கு படடங்கக அளித்்வுலு  
வமமய்யா்றம் பகளியிில அவேி இி்ன  வசவு ித் திரியு  மமவுணவேனவுகத் ்வுி இருக்ிறவுி.
 ஒருவேி அ்றவி திறம்வகவுன்ல  அ்றயா வவேண்டு  எிறவுில அவேி ்ின்ன அ்றந்ுத 
வகவுகுடடு . நங்கக, உங்கக பவுவேங்குவுக இிலன்ல. அன்வே உங்களிி  ஒரு பகுதியு  
அிலல. அன்வே எிலலவு  நங்கக வருப்ப  வகவுகு ஆர ித்் வநவுய்கக. அந்் பவுவேங்கன்ு 
ிடத்ுதக் வகவுண்டு வ்வுங்குவேன்்  நிறுத்ுதங்கக. அன்வேயு  உங்கன்ு வ்வுீற்றக் 
வகவுகவேன்் நிறுத்திவடு . உங்கன்ு பீற்ற வகவுகு முடயாவுமமில அன்வே கவழ வழகடடு . 
உங்களிி உண்ன்மம வ்வுீறற  வவேளிப்படடடடு . முழன்மமயாவுக ஆரவுய்ந்ுத கவு்ன  
பவுரன்வே, அன்சக்க முடயாவு் உறுதியுடி ூடயா வகவுடபவுடுகக, நின்லயாவுன வேவுழ்ம்  
நின்லத்் வபரு நின்மமயு  வகவுண்டவேரவுக உங்கன்ு நங்கக அ்றவீரகக.

மமனத்ுதக்கண் மமவுச நின்றந்்வேி அ்டவேவுறு இருப்புத ்வுி ்னுத இயாீறன்க நின்ல எிறு 
கருுதிறவுி, ஆனவுில மமனத்ுதக்கண் மமவுசலவுி ்னுத தூய்ன்மம நின்லன்யா அ்றந்ுத 
வகவுகவேவ்வுடு, மமன்றக்கு  தின்ரகக  ஒ்டவவேவுின்றயு  ஊடுருவ மமீறறவேரகன்ுயு  
தூய்ன்மமயாவுனவேரகுவுகவவே கவுண்ிறவுி. மமனத்தூய்ன்மம மக எளின்மமயாவுனுத, அ்ி 
எளின்மமவயா அ்ீறகு வபவுுதமமவுனுத, அ்ீறகு  வமமலவுக வவேறு எந்் வேவுக்கு வேவு்த்திி 
ஆ்ரம்  அ்ீறகு ுதன்ன நிீறகத் வ்ன்வேயிிலன்ல. மமனமமவுச வேன்ரயான்ற வசய்யா முடயாவு் 
அும் குழப்பமமவுனுத. அுத ்ின்ன ்ீறகவுத்ுதக்வகவுகு எப்வபவுுத  வேவுக்குவேவு்த்திில 
ஈடுபடடுக் வகவுண்வட இருக்கு . உண்ன்மம ்வுனவுக வேவுழ . பிழ ூறவு் வேவுழ்வவே 
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உண்ன்மமக்கவுன சவுடச. மமனி்ரகுவுில ்ங்களுக்குக உண்ன்மமன்யா கவு்ன  வேன்ர அன்் 
அவேரகுவுில வவேறு எங்கு  கவுண முடயாவுுத, அ்ி சவுடசன்யா ஏீறக மமவுடடவுரகக. 
உண்ன்மமன்யா  ஒருவேி உணரந்் ிி மமனி்ரகக முி அவேி அன்மமதியாவுிறவுி. உண்ன்மம 
எந்் அும் எளின்மமயாவுனுத எிறவுில வேவுக்குவேவு்ங்களு  வு பரங்களு  இருக்கு  
இடங்களிில அன்் கவுண முடயாவுுத. எந்் அும் அன்மமதி எிறவுில அுத வசயாலிில மமடடுவமம 
வவேளிப்படு .

இயாீறன்கயாவுன அந்்  எளின்மம குணத்ன்்  ஒருவேி உணர வவேண்டு  எிறவுில, அவேி இறுக 
பீற்ற இருக்கு  எிலலவுவேீறன்றயு  - ஒிறு வடவுமமில, ன்கவட வவேண்டு . மகப் வபரியா 
வேன்ுவி வேலின்மமக்கு கவுரண  அுத அ்ி கழ் வவேறுன்மமயாவுக இருப்புத ்வுி. 
வமமய்யா்றம் உன்டயாவேி வேலின்மமயாவுனவேனவுகம்  வீழ்த்்ப்பட முடயாவு்வேனவுகம்  
இருப்ப்ீறகு கவுரண  அவேி ்ின்ன எப்வபவுுத  வவேறுன்மமபடுத்திக் வகவுகவேுத ்வுி.

கனிம், வபவுறுன்மம, அிப, இரக்க , வமமய்யா்றம் ஆியா குணங்கக எளின்மமயிில  
வமமவலவுங்ி இருக்ிிறன. குங்க  கீறிக்ிிறவேரகுவுில அ்ி சறப்ன்ப உணர 
முடயாவு்்ீறகு இுத ்வுி கவுரண . வமமய்யா்றவேவுில மமடடுவமம வமமய்யா்றன்வே உணர முடயு . 
எனவவே முடடவுக ூறுிறவுி,              “ வமமய்யா்றம் வபீறறவேரகக யாவுருவமம இிலன்லு 
எிறு.  குன்றகன்ு ்ி்னக நின்றத்ுத ன்வேத்ுத இருப்பவேி ூறுிறவுி   எந்் மமனி்்ன  
சரியாவுனவேனவுக இருக்க முடயாவுுது, எனவவே அவேி இருக்கு  இடத்திலவயா இருக்ிறவுி. 
சீ்றயா வந்றகன்ு கன்டிடப்பவே்னடி இவேி வேவுழ் நவுக முழவேுத  வேவுழ்ந்்வுலு  
இவேனவுில அவேனுத வநரன்மமன்யா உணர முடயாவுுத. கனின்வே அவேி வகவுன்ழத்்ன  எிபவுி.
வபவுறுன்மம, அிப, இரக்கத்ன்் பலவீண  எிபவுி. வமமய்யா்றம் அவே்னக்கு  
முடடவுகத்்னமமவுகத் வ்வுிறு . குன்றயிி்ற வவேறுபடுத்ுத  ்ின்மம முழன்மமக்வக 
உரியாுத, பகுதிகளுக்கு உரியான்வே அிலல. எனவவே ்வுி மமனி்ரகளிட  என்ட வபவுடடு 
தீரப்ன்ப அளிக்கு  உரின்மம உங்களுக்கு வேழங்கப்படவிலன்ல என வேலியுறுத்்ப்படுிறுத. 
எுத சரியாவுன வேவுழ்வவேவு அன்் அவேரகக மு்லிில வேவுழ்ந்ுத ்ங்கக வேவுழ்வில அன்் 
வவேளிப்படுத்்டடு .

எளின்மமன்யா கன்டப்ிடக்கு  வபவுுத, மூட மமன்றக்கு  தின்ரகக வலி வ்ளிவேவுன கவுடச 
ிறக்கு . எவேி ்னக்குக உன்றயு  உண்ன்மமன்யா கண்டு வடடவுவனவு அவேி ிரபஞ்ச 
இருப்ிில உன்றயு  உண்ன்மமன்யாயு  கண்டுவடடவுி. ்னுத உகுத்திீறகுக ஆிமக 
இ்யாத்ன்் உணரந்ுத வகவுகளு  வபவுுத எிலலவு இ்யாங்கன்ுயு  உணரந்ுத வகவுண்டவேி 
ஆிறவுி. ்னுத எண்ணங்கன்ு கடட ஆுத் வ்ரிந்்வேி, மமீறற மமனி்ரகளிி 
எண்ணங்களிி முத  உரின்மம வகவுண்டு இருப்பவுி. எனவவே,  ஒரு நிலல மமனி்ி ்ின்ன 
எப்வபவுுத  ்ீறகவுத்ுதக் வகவுகு மமவுடடவுி. மமீறற மமனங்கன்ு ்னுத வருப்பத்வ்வுடு 
இணங்குமமவுறுச் வசய்வேவுி.                                                                                        

கலக்கமமவுக இருப்பன்வேகன்ு கடக்கு  வபவுுத  ிரச்சன்னகக வமமில எழந்ுத மண்டு வேரு . 
ிரச்சன்னகன்ு கடக்கு  வபவுுத நின்மம வமமில எழந்ுத மண்டு வேரு . நின்மமன்யா 
அன்டயு  வபவுுத எிலலவு ிரச்சன்னயு  தீரந்ுத இருக்கு . எனவவே,  ஒரு நில மமனி்ி 
மமவுன்யாகன்ு அிழத்ுத  ஒிழத்்வேி எிறு ூறப்படுிறவுி. பவுவேங்கக இிலலவு் வபவுுத எந்் 
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ிரச்சன்ன மமனன்் வேவுடட முடயு . மக சத்்த்ுதடி ஓய்வி்ற  வ்டக் வகவுண்டு 
இருப்பவேரகவு, உங்கக இருப்ிி பனி் அன்மமதியிில இன்ுப்பவுருங்கக. நங்கக 
குங்கமமீறற நின்மமன்யா கவுண்பீரகக. மமவுயாத்தின்ரகக எிலலவு  வலகு . வபவுறுன்மம, 
அன்மமதி, நின்றவி வபரழிில அட எடுத்ுத ன்வேப்பீரகக. பரிசத்்மமவுன நின்மமயு   
எளின்மமயிி இயாிலப  வவே்டவவேறவுனன்வே அிலல, இரண்டு   ஒிறு ்வுி.
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4. எிறு  ுதன்னநிீறகு  வமமய்யா்றம்

 ஒரு மமனி்ி  ்ி உன்டன்மமகக, ்ி உடில, அவேி வேவுழ   சழ்நின்ல , சீறறுபற , 
மமீறறவேரகக அவேி முத வகவுண்ட கருத்ுதக்கக, அவேரகுுத அ்னகுமுன்ற, மமவனவுபவுவே  
ஆியாவேீறறவுில பவுதிக்கப்படவு்வேனவுக இருக்க வவேண்டு . அவேி இ்டவேவுறு இருக்கு  
வேன்ர, அவேி வேலின்மமயாவுனவேவனவு உறுதியாவுனவேவனவு இிலன்ல. அவேி ்ி்னன்டயா 
ஆன்சகன்ுயு  கருத்ுதக்கன்ுயு  ூட வடடுவடடு வமமில எழந்்வேனவுக இருக்க 
வவேண்டு . அ்டவேவுறு இருக்கு  வேன்ர, அவேி வமமய்யா்றன்வே வபீறறவேனவுக இருக்க 
முடயாவுுத.  

்ி உன்டன்மமகளுடி ்ின்ன அன்டயாவுுப் படுத்திக்வகவுகபவேி, அ்டம்ன்டன்மமகக 
அவேன்ன வடடு நங்ினவுில எிலலவுவமம நங்ியா்வுக உணரவேவுி;  சழ்நின்லயிி 
கடடுப்ப்பவுடடில ஆடடன்வேக்கப்படு  வபவு ன்மமயாவுக ்ின்ன கருுதபவேி  ஒ்டவவேவுரு 
ச்றயா  சழ்நின்ல மமவுீறறத்்வுலு  ூட  வேலின்மமயிி்ற அன்லகிழக்கப்படுவேவுி. 
மமீறறவேரகளிி ்யான்வே  எதிரபவுரத்ுத ந ியிருப்பவேி வேவுழ்ம், ஏமமவுீறறமு  வேலியு  
நின்றந்்்வுக இருக்கு .

 ஒ்டவவேவுரு பறச் சழ்நின்லயிில இருந்ுத  ்ின்ன வடுவத்ுதக் வகவுண்டு உகுத்திி 
அறவந்றகுவுில பவுுதகவுப்ப அரன்ன அன்மமத்ுத வகவுகவேவ் எிறு  ுதன்னநிீறகு  
வமமய்யா்றவேவுகு . இத்்ன்கயா வமமய்யா்றன்வே  ஒருவேி வபீற்றருக்கு  வபவுுத, அவேி வசிலவேச் 
வசிழப்ிில இருந்்வுலு  சரி, வேறுன்மமயிில இருந்்வுலு  சரி, எந்் வபவுருுவு்வுர நின்லயு  
அவேனிட  எந்் மமவுீறறத்ன்்யு  ஏீறபடுத்் முடயாவுுத.  ஒி்றனவுில அவேனுத வேலின்மமன்யா 
ூடட முடயாவுுத, மமீறவறவுி்றனவுில அவேி அவேனுத நி்வுனத்ன்் இழக்கு  பட வசய்யா 
முடயாவுுத.  உகுத்திில குங்கமமீறறு இருப்பவேி வமமில வசிலவேத்திி மகுதியாவுில எந்் 
குங்கத்ன்்யு  சமமத்் முடயாவுுத. ்ி ஆிமமவுவி வகவுவன்ல இிழம்படுத்் 
மமறுிிறவேன்ன வசிலவேத்திி குன்றபவுடுகுவுில  இிழம்ப்படுத்் முடயாவுுத.

பறப்வபவுருடகுவுவலவு அிலலுத பற நிகழ்ம்குவுவலவு அடன்மமப்படுத்்ப்படவுமமில 
அத்்ன்கயா வபவுருடகன்ு, நிகழ்ம்கன்ு உங்குுத நின்மமக்கவுக பயாிபடுத்திக் வகவுகவேுத, 
அவேீற்றலிருந்ுத நங்கக கீறறுக் வகவுகு வவேண்டயா பவுடங்கன்ு கீறறுக் வகவுகவேுத எிபுத  
வமமய்யா்றவேவுகு . வமமய்யா்றம் உன்டயாவேரகக நடக்கு  யாவுன்வேயு  நின்மமக்கவுக 
நடப்ப்வுகவவே கருுதவேவுரகக. அவேரகக தீன்மமன்யா எதிலு  உீறறு வநவுக்கவுமமில இருப்ப்வுில 
அவேரகளிி வமமய்யா்றம்  ஒ்டவவேவுரு நவுளு  வேுரிறுத. அவேரகக எிலலவுவேீறன்றயு  
பயாிபடுத்திக் வகவுகிறவுரகக, ஆனவுில எ்ீறகு  அடன்மமயாவுகவுமமில அவேீறன்ற ்ங்கக 
கவுலடயிில வபவுடடு வடுிறவுரகக. அவேரகக வசயா் ்வேறுகன்ு வசய்் உடவனவயா 
உணரந்ுத வடுிறவுரகக, அவேரகக கீறறுக் வகவுகு வவேண்டயா முக்ியா பவுடமமவுக அன்் 
ஏீறறுக்வகவுகிறவுரகக. வ்ய்வீக வசயாிலபவுடடில எந்் ்வேறு  இருக்கவுுத எிறு வ்ரிந்ுத 
வகவுகிறவுரகக. வ்ய்வீக கடவடவுழங்ன்க வநவுக்ி அவேரகக வன்ரவேவுக வசிலிறவுரகக. 
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அவேரகக யாவுரவுலு  ஆடடுவக்கப்படவுமமில இருக்ிறவுரகக, ஆனவுில எிலவலவுரிடமு  
கீறறுக்வகவுகிறவுரகக. அவேரகக அின்ப யாவுரிடமு  எதிரப்பவுரப்புத இிலன்ல. ஆனவுலு  
அின்ப எிலவலவுருக்கு  வேழங்குிறவுரகக. கீறறுக் வகவுகு வவேண்டு , ஆனவுில அவேீறறவுில
ஆடடுவக்கப்படவுமமில இருப்புத; அிப ின்டக்கவு் இடத்திலு  அின்ப வகவுடுப்புத ; 
இவேீற்றில ்வுி  ஒரு மமனி்ன்ன எிறு  ன்கவடவு் ஆீறறில அடங்ி இருக்ிறுத. எவேி 
 ஒருவேி ்ி இ்யாத்திில   நவுி எிலலவு மமனி்ரகளுக்கு  கீறறுக் வகவுடுப்வபி, எவேரிடத்ுத 
கீறறுக் வகவுகு மமவுடவடிு எிறு ூ்றக் வகவுகிறவுவனவு, அவேி அத்்ன்கயா 
மமனநின்லயிில இருக்கு  வேன்ர அவேனவுில கீறறுக்வகவுடுக்கம்  முடயாவுுத , 
கீறறுக்வகவுகும்  முடயாவுுத, ஆனவுில அவேனுத முடடவுக்னத்திில நின்லத்ுத இருப்பவுி.

எிலலவு வ்மமவுன வேலின்மமன்யாயு  வமமய்யா்றன்வேயு , எிலலவு வேன்கயாவுன  ஆீறறன்லயு  
அ்றன்வேயு ,   ஒரு மமனி்ி ்னக்குக கவுண முடயு , ஆனவுில அவேி ஆனவேத்வ்வுடு இருந்ுத
வகவுண்வட அன்் கவுண முடயாவுுத, அவேி கீறறுக்வகவுகளு  வருப்பத்வ்வுடு இருந்ுத 
பணிவலு   ஒழக்கத்திலுவமம அன்் கவுண முடயு . அவேி உயாரந்்ன்வேகளிட  பணின்வே 
கன்டிடத்ுத கீறறுக்வகவுகு வவேண்டு . ்வுழ்ந்்ன்வேகளிட   ்ின்ன வபருன்மமபடுத்திக் 
வகவுண்டருக்கக் ூடவுுத. எவேி ஆனவேத்திி முத நிிறுக்வகவுண்டு அவேி முத 
சமமத்்ப்படு  உண்ன்மமயாவுன குீறறச்சவுடடுக்கன்ு மமறுக்ிிறவுவனவு, அ்றம்ன்ரகன்ுயு  
அ்னபவே பவுடங்கன்ுயு  ஏீறகவுமமில நிரவுகரிக்ிிறவுவனவு, அவேனுத வீழ்ச்ச நிச்சயா . ஓ  , 
அவேி ஏீறவகனவவே வழந்ுத வடடவுி.  ஒரு மகப் வபரு  ஆசவுி ்ி சீடரகளிட     எவேி
்னக்கு ்வுவன  ஒளி வுக்கவுக இருந்ுத வகவுகிறவுவனவு, ்ி மவ் ந ிக்ன்க 
வகவுகிறவுவனவு, வவேளி இருக்கு  ஆ்ரம்கன்ு ந ிக் வகவுண்டு இரவுமமில, ்வுி 
மகவே்ீறகவுன வேிழன்யா உண்ன்மமயிி  ஒளியிலிருந்ுத வலகவுமமில அந்் உண்ன்மமயிி 
பவுன்்யிில மமடடுவமம வ்டுிிறவுவனவு, உ்வகன்ு ்ின்ன ்வர வவேறு எவேரிடமு  
எதிரப்பவுரக்கவுமமில இருக்ிிறவுவனவு, அவேவன, எனுத , சீடரகளிில மக உயாரியா இடத்ன்் 
அன்டவேவுி. ஆனவுில அவேனிட  கீறறுக் வகவுகளு   முயாீறசயு , வருப்பமு  இருக்க 
வவேண்டு ு எிறு ூ்றயிருக்ிறவுர. வமமய்யா்றம் உன்டயாவேி கீறறுக் வகவுகளு  பணிவேவுன 
ஆரவேத்வ்வுடு  இருப்பவுி. கீறறுத் ்ரு  ஆனவே ஆரவேத்வ்வுடு இருக்க மமவுடடவுி. கவுரண , 
 ஒ்டவவேவுரு மமனி்னுத உகுத்திலு  அவே்னக்கு வவேண்டயான்் கீறறுக் வகவுடுக்க ூடயா 
ஆசவுி குடயிருப்பன்், அன்்  ஒருவேவுறு எிலவலவுரு   உணரத் ்வுி வவேண்டு , எிபன்் 
அவேி அ்றவேவுி. முடடவுக, வீண் ஆரவுவேவுரத்்வுில வபரிுத  வேிழ நடத்்ப்படுவே்வுில, 
கீறறுத் ்ர வபரவுவேில வகவுகிிறவுி. ்வுழ்ன்மம உணரவவேவுடு கவேனிக்கு  ஆிமமவுவீறகு 
வமமய்யா்றன்வே வபவுதிக்கு  பனி் ஆசவுி உகுத்திில இருப்பன்், அவேி இி்ன  
உணரவு்்வுில, அவேி கீறறு வகவுகவேதிில ஆரவேமி்ற இருக்ிிறவுி. ்ின ிக்ன்கவயாவுடு
இருங்கக, ஆனவுில உங்கக ்ின ிக்ன்க பனி்மமவுன்வுக இருக்கடடு , சயாநல  
வகவுண்ட்வுக இருக்க வவேண்டவு .

முடடவுகத்்னமு  வமமய்யா்றம் , பலவீணமு  வேலின்மமயு   ஒருவேி உக ்வுி 
இருக்ிிறன. அன்வே எந்்ப் பறப்வபவுருளிலு  இிலன்ல, எந்்ப் பறக் கவுரணங்களிில 
இருந்ுத  வமமில எழவேுத இிலன்ல.  ஒருவேி மமீறறவேி வபவுருடடு வேலின்மமயாவுக இருக்கு 
முடயாவுுத. ்னக்கவுகத் ்வுி வேலின்மமயாவுக இருக்க முடயு . மமீறறவேரகக எதிரவகவுண்டு 
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மண்டு வேர வவேண்டயான்வேகன்ு இவேி அவேரகளுக்கு பதிலவுக சந்தித்ுத அவேரகன்ு மடக 
முடயாவுுத. ்வுி எதிர வகவுகு வவேண்டயான்வேகன்ு மமடடுவமம அவேி சந்தித்ுத 
அவேீற்றலிருந்் மளு  வேவுய்ப்ப உண்டு. நங்கக மமீறறவேரகளிட  கீறறுக்வகவுகு முடயு . 
ஆனவுில உங்களுக்கு வவேண்டயான்வேகன்ு நங்கக ்வுி முயாீறசத்ுத அன்டயா வவேண்டு . 
உங்கக உக உன்றயு  உண்ன்மமயிி முத ந ிக்ன்க வகவுண்டு இருங்கக, எந்் பற 
கவுரணங்கன்ுயு  சவுரந்ுத இருக்கவுதீரகக. உச்ச கடட தூண்டு்ில வநரங்களிில  ஒருவேன்ன,  
அவேி சவுரந்ுதகு்வுக ூ்றக் வகவுகளு  மம்  கவுப்பவுீற்றவடவுுத. அந்் தூண்டு்ிலகன்ு 
வவேிலலக்ூடயா வமமய்யா்றன்வே அவேி உகு  வபீறறு இருக்க வவேண்டு .  வேவுரத்ன்் 
ஜேவுலங்கக நின்றந்் வகவுடபவுடுகளிி   உண்ன்மமயாீறற நிழலவுன ்ின்மமன்யா  வபரிடர  வநர 
வவேளிப்படுத்தி வடு .  ஒருவேி உகுத்திில மமலரு  வமமய்யா்றவவே ுதக்கத்ன்் முடவீறகு 
வகவுண்டு வேரு .

நின்மமன்யா அன்டவே்ீறகவுன வேிழன்யா சடடக்கவுடடுவேவ் எிலலவு மம்ங்களிி கு்றக்வகவுக 
எிறவுலு , அந்் நின்மம எிபுத அந்் மம்ங்களிில இருந்ுத அப்பவுீறபடடுத. எிலலவு 
வகவுடபவுடுகக,  ்த்ுதவேங்களிி கு்றக்வகவுளு  வமமய்யா்றன்வே அன்டவேவ் எிறவுலு  அந்் 
வமமய்யா்றம் ்த்ுதவே வகவுடபவுடுகளுக்கு அப்பவுீறபடடுத. தூய்ன்மமயாவுன எண்ணங்கக, 
நனன்மமயாவுன வசயாிலகக ஆியான்வேகன்ு வ்வுடரந்ுத பயிீறசவயாவுடு  முயாீறசவயாவுடு  
கன்டிடப்ப்ி வேவுயிலவுகவவே எிறு  ுதன்ன நிிறு கவுப்பவுீறறு  அந்்  வமமய்யா்றன்வே 
கவுண முடயு . அ்ீறகு  ஒருவேனுத மமனமு  இ்யாமு  அழகு , அிப , உண்ன்மமயு  
நின்றந்்ன்வேகளிட   ஒி்ற இன்சயா வவேண்டு .

 ஒருவேி எந்் நின்லன்மமயிில அகப்படடுக் வகவுண்டு இருந்்வுலு  சரி, அவேி உண்ன்மமன்யாக் 
கவுண்ப்ீறகு எிலலவு வேவுய்ப்ப  அவே்னக்கு இருக்ிிறுத. ஆனவுில அவேி அன்் 
கவுண்ப்ீறகு,  அவேி ்ீறவபவுுத ்னக்கு ஏீறபடடுகு நின்லன்யா சரிவேர பயாிபடுத்திக் 
வகவுண்டு வேலின்மமன்யாயு  ஞவுனத்ன்்யு  வேுரத்ுதக் வகவுகு வவேண்டு . வவேடி ்ன்ல 
குனியு  அும்க்கு- பவுரவுடடு பத்திரங்களுக்கவுக ஏங்ி நிீறபன்்யு ,   ்ண்டன்னகளுக்கு 
பயாந்ுத வவேன்லகன்ு-பணிகன்ு வசய்வேன்்யு   ஒருவேி ்ி வேவுழ்வலிருந்ுத அடவயாவுடு 
தூக்ி எ்றயாடடு  . ்வுி வசய்யா வவேண்டயுகு கடன்மமகளிில வநரன்மமயாவுகம்  முழ 
வருப்பத்வ்வுடு  ்ின்ன ஈடுபடுத்திக் வகவுண்டு  ்ின்ன கு்றத்ுத   ்னுத வபவுீறற 
்குதியாீறற  வகளிக்ன்க சகவபவுகங்கன்ு அவேி மமறந்ுத  வேலின்மமயாவுனவேனவுகம் , 
தூய்ன்மமயாவுனவேனவுகம்  மமன நின்றம்ட்ன  வேவுழடடு . இ்டவேவுறு வேவுழ  வபவுுத எிறு  
ுதன்னநிிறு கவுப்பவுீறறக்ூடயா வமமய்யா்றன்வே,  வபவுறுன்மமன்யா, வேலின்மமன்யா  அவேி 
நிச்சயா  வபறுவேவுி.   ஒரு  மமனி்ி, அவேி ஆீறற வவேண்டயா கடன்மமவயாவு, அன்டயா 
வவேண்டயா கு்றக்வகவுுவு  இிலலவுமமில எந்்  ஒரு  சழ்நின்லயிலு  இுதவேன்ர இட  ிடத்்ுத 
இிலன்ல. உங்கக இலக்கு இங்வக இங்ிருக்ிிறுத அிலலுத எங்குவமம இிலன்ல. எனவவே 
இருக்குமடத்திலிருந்ுத, வ்ளிவேவுன மமனவ்வுடு ந ிக்ன்கயாவுன உகுத்வ்வுடு உங்கக 
உன்ழப்ன்ப வ்வுடங்குங்கக. நங்கக அன்டயா வவேண்டயா இலக்கு உங்கக உக ்வுி 
இருக்ிறுத. அ்ீறகு வநரு  ்ன்டயு  உங்கக உக ்வுி இருக்ிிறுத. உங்கக நின்ல இுத 
்வுி; - நங்கக இருக்கு  நின்லன்யா வேடவேன்மமத்்வேவுவற உங்கக இலக்ன்க அதிில இருந்வ் 
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நங்கக உருவேவுக்ிக் வகவுகு வவேண்டு . எனவவே, இருக்கு  நின்ல கு்றத்ுத 
கவேன்லப்படவுமமில அன்் இனி வேடவேன்மமக்க வபவுவேுத நங்கக ்வுி என உணரந்ுத அன்் 
வீரமமவுகம் , கவத்ுதவேமமவுகம்  வேடயுங்கக. உங்களுக்கு வேழங்கப்படடு இருக்கு  
ஆடசப்ிரவ்சத்ன்் ஆுவுமமில அ்ி சன்ற க்ம்களுக்குக வசிறு பூடடக் வகவுண்டு 
ஆண்டவேனிட  நவுி ஆகவே்ீறகு எனக்கு  ஒரு ஆடசப்ிரவ்சத்ன்் உருவேவுக்ி வகவுடு 
எிறு ஏி வகடகிறரகக? இந்் உண்ன்மமன்யா வ்ரிந்ுத வகவுகளுங்கக ;- நங்கக வ்டுவேுத , 
உங்களுக்குக இருக்ிறுத, இங்வக, இப்வபவுழவ் இருக்ிறுத, அன்் நங்கக உணரந்ுத 
வகவுகு வவேண்டு  எிபவ் ம் .

அழகவுனன்வேகக,ஆசரவேதிக்கப்படடன்வேகக யாவும்  உங்களிடவமம இருக்ிிறன, அண்ன்ட
அயாலவுரிி வசிலவேத்திில அிலல. நங்கக வேறுன்மமயிில இருக்ிிறரகுவு? அ்ி வபவுருக, 
உங்கன்ு வேவுடடு  வேறுன்மமன்யா வட நங்கக இி்ன   வேலின்மமயாவுனவேரவுகவிலன்ல. 
வபரு  ுதிபங்கன்ு அ்னபவத்ுதக் வகவுண்டு இருக்ிிறரகுவு? சரி, அ்ீறகவுக 
ப்டடப்படடு அன்் நங்கக தீரக்க முடயுமமவு? நங்கக  ஒரு உன்டந்ுத வபவுன  ஜேவுடன்யா,  
வேருத்்ப்படுவே்வுில சரி வசய்ுத வட முடயுமமவு அிலலுத வ்வுன்லந்்  ஒரு இிபத்ன்்  எண்ணி
பல பவே்வுில அன்் மண்டு  வேரன்வேத்ுத வட முடயுமமவு? எந்் தீன்மமன்யாயு  அன்் சந்திக்க
வவேண்டயா வ்த்திில சந்தித்்வுில அுத நிச்சயா  ஓட மமன்றந்ுத வடு . இன்ற உகு  வகவுண்ட
ஆிமமவு நடந்்ன்் கு்றத்வ்வு, நடப்பன்் கு்றத்வ்வு, நடக்கப் வபவுவேன்்க் கு்றத்வ்வு 
கவேன்லக் வகவுகுவுுத. ஆனவுில , எுத நடந்்வுலு , அதிில வ்ய்வீக நின்மமன்யா  கண்டு 
வமமய்யா்றன்வே கன்டந்ுத எடுத்ுதக் வகவுகளு .

பயா  எிபுத சயாநலத்திி நிழில. அிவபவுடு இன்யாந்் வமமய்யா்றம் இருக்கு  இடங்களிில 
பயாத்்வுில ூட வேவுழ முடயாவுுத. சந்வ்க , ப்டட , கவேன்ல ஆியான்வே எிலலவு  சயாநல  
உன்றிிற பவு்வுு உலிில நின்லயிிலலவுமமில மமவு்றக்வகவுண்வட இருக்கு  இருக 
ிரவ்சங்கக. வ்ய்வீக அன்மமதி குடஇருக்கு  ்ி ஆிமமவுவி உயாரசகரங்கன்ு வநவுக்ி 
பயாணிப்பவேன்ன  இன்வேகுவுில ுதிபறுத்் முடயாவுுத. ்ி இருப்ிீறக்கவுன கவுரணத்ன்் 
உணரந்ுதக் வகவுண்டவேி, ுதக்கத்ன்், அுத அவேன்ன வநருங்க முடயாவு்வேவுறு அடவயாவுடு 
ுதன்டத்ுத எ்றவேவுி. அ்டவேவுறு உணரந்்வேி வேவுழ்வி ்ன்லயாவுயா நியாதி எின எிறு  
கவுண்பவுி. அிப ்வுி வேவுழ்வி  அிழக்க முடயாவு் ்ன்லயாவுயா நியாதி. அந்் அிபடி 
அவேி  ஒிறு அறக் கலந்ுத வடுவேவுி. வவேறுப்ப, கவுழ்ப்பணரம் , அ்றயாவுன்மம 
எண்ணங்கன்ு மமனதிலிருந்ுத வடுவத்ுதகு்வுில  அவேனுத அிப எிலவலவுன்ரயு  ்ழம் . 
அிினவுில மமடடுவமம வேழங்கப்பட முடந்்  ்கரத்ுத எ்றயா முடயாவு் பவுுதகவுப்ன்ப அவேி 
வபறுவேவுி. அவேி என்்யு  உரின்மம வகவுரவு்்வுில எந்் நடடத்ன்்யு  அ்னபவக்க 
மமவுடடவுி. எந்் இிபத்ன்் வநவுக்ியு  அவேி வசிலலவு்்வுில எந்் ுதக்கமு  அவேன்ன 
வ்ட வேரவுுத. ்ி கடன்மமன்யா வசய்வே்ீறகவுன கருவகுவுக ்னுத ஆீறறிலகன்ு  எிலலவு  
பயாிபடுத்ுதிறவுி. வபரருளு  வபரவுனந்்மு  வகவுண்ட்வுக அவேி வேவுழ்ம் 
உயாரநின்லயிில எிறு  இருக்ிிறுத.

இன்் வ்ரிந்ுதக் வகவுகளுங்கக; உங்கக நின்லன்யா நங்கக ்வுி உருவேவுக்ிக் 
வகவுகிிறரகக. அன்் மமவுீறறம்  உங்குவுில ்வுி முடயு . நங்கக நிீறப்ீறகு  
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வீழ்வே்ீறகு  நங்கக உங்கன்ு எப்பட உருவேவுக்ி வகவுண்டரகக எிபுத ்வுி கவுரண  . 
நங்கக அடன்மமயாவுக இருக்க வரு ினவுில நங்கக அடன்மம ்வுி.  ஒரு ்ன்லவேனவுக 
உங்கன்ு நங்கக மமவுீற்றக் வகவுண்டவுில நங்கக ்ன்லவேி ்வுி. உங்கக கழ்நின்ல 
இச்ன்சகுயு  பத்திசவுுதரியாத்ன்்யு  வகவுண்டு கடடுமமவுனத்ன்் வ்வுடங்குங்கக, நங்கக 
மமண்ன்ணக் வகவுண்டு கடடுிிறரகக. அறவந்றகன்ுயு  பனி்த்்ின்மமன்யாயு  வகவுண்டு 
கடடுமமவுனத்ன்் வ்வுடங்குங்கக, எந்் கடில அன்லயாவுலு , எந்்  சன்ரக்கவுீறறவுலு  அ்ி 
உறுதின்யா அன்சக்க முடயாவுுத. எிறு  ுதன்னநிீறகு  வமமய்யா்றம் உங்கன்ு எிலலவு 
வநருக்கடகளிில இருந்ுத  பவுுதகவுக்கு . பவுுதகவுப்பவுன கரங்கக உங்கன்ு நி மமதியிட  
வசரக்கு .
 

 ஒ்டவவேவுரு ஆண்டு  நீறவசயாிலகக எி்ன  அறுவேன்டயிில ஈடுபடுங்கக
அந்்க் குஞ்சயாத்ன்் மமினரகுவுலு  திருடரகுவுலு  எடுத்ுதச் வசிலல முடயாவுுத
நங்கக உங்களுன்டயான்வே என ூ்றக் வகவுகளு  உன்டன்மமகக,இிபங்கக, மமதிப்ப 
மமரியாவுன்்கக கவழ வழகலவு .
நங்கக கடடக்கவுத்் அறவந்றகளிி வேலின்மம, இன்வே எிலலவுவேீறன்றயு  கடந்ுத வேந்ுத 
உங்கன்ு கவுத்ுத நிீறகு . 
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5. சவுந்் குணத்திி வேலின்மம

உயாரந்வ்வுங்ி நிீறகு  மமன்ல, எதிரத்ுத வீச   பயாில கவுீற்றீறகு வேன்ுந்ுதக் வகவுடுக்கவுுத. 
ஆனவுில ,  பறன்வேயிி குஞ்சீறகு , ஆடடி குடடக்கு  அன்டக்கல  அளிக்கு . 
மமனி்ரகக அ்ன்ன வச்ப்படுத்தி அ்ி முத ஏ்ற மதித்ுத நடந்்வுலு ,  உயிரவுக ்ி மமடயிில
அவேரகன்ு ்வுங்ி நிீறகு . சவுந்்மமவுன மமனி்்ன  அுத வபவுிறவேவன. மமீறறவேரகுவுில 
அவேன்ன அச்சறுத்்வவேவு அன்சக்கவவேவு முடயாவுுத, ஆனவுில அவேவன ்னுத இரக்கத்்வுில 
ச்றயா உயின்ரயு  கவுக்கு  வகடயாமமவுக வேன்ுவேவுி. மமனி்ரகக, அவேன்ன தூீற்றனவுலு , 
இவேி அவேரகன்ு ஏீற்ற வடுவேவுி. அிவபவுடு அவேரகளுக்கு பவுுதகவுப்ப அளிப்பவுி.

மமன்ல ிர மமவுண்டமமவுய் அன்மமதியாவுய் இருப்புத வபவுலவவே வ்ய்வீக மமனி்்ன  ்ி 
பணிவி அன்மமதியிில இருக்ிிறவுி. மமன்லயிி உருவேத்ன்்ப் வபவுலவவே, அவேனுத அிப 
கனிந்் வபரிரக்க  , பரந்ுத வரிந்்்வுய், நுடபமமவுய் இருக்ிறுத. அவேனுத  வமமய்யாவுன 
உட ப, மமன்லயிி அடவேவுரத்ன்்ப் வபவுலவவே பகுத்்வுக்குகளிில பனியாவுில மூடப்படடு 
இருக்ிிறுத. ஆனவுில அவேனுத வமமய்யாவுன இருப்ப மமன்ல சகரத்ன்் வபவுலவவே 
வமமகங்கன்ு கடந்் உயாரத்திில  நரவுடயாவேவுறு அன்மமதியுடி வேவுழ்ிிறுத.

எவேி சவுந்் குணத்ன்் கண்டுவடடவுவனவு அவேி வ்ய்வீகத்ன்் கண்டு வடடவுி. அவேி 
வ்ய்வீக விழப்ப நின்லன்யா உணரந்ுதக் வகவுண்டுவடடவுி, ்ி்னக உன்றயு  வ்ய்வீக 
குணங்கன்ு அ்றந்ுத ்ின்ன வ்ய்வீகமமவுனவேனவுகவவே அ்றிறவுி. மமீறறவேரகளு  
வ்ய்வீகத் ்ின்மம நின்றந்்வேரகவு எிபன்்யு  அ்றிறவுி, அவேரகக உறக்க 
நின்லயிலு  கனம் நின்லயிலு    இருப்ப்வுில , அவேரகவு அன்் அ்றந்ுதக் வகவுண்டு 
இருக்கவிலன்ல எிறவுலு  இவேி அ்றந்திருக்ிறவுி. சவுந்்  எிபுத  ஒரு வ்ய்வீக குண .
எனவவே அுத அ்ீறவக உரியா கணிக்க முடயாவு் ஆீறறில வகவுண்டுத. சவுந்்மமவுனவேி 
யாவுன்ரயு  ்டுக்கவுமமில இருப்ப்வுில மகிறவுி. ்ின்ன வ்வுீறகடக்க அ்னமமதிப்ப்வுில 
அவேி வவேீற்ற மக வபரி்வுக இருக்ிிறுத. 

பன்டகளிி ுதன்னயிில இிவனவுருவேன்ன வவேீற்றக் வகவுகபவேி வேலின்மமயாவுனவேி. 
பணிவேவுலு , வபவுறுன்மமயாவுலு , அடக்கத்்வுலு ,  ஒழக்கத்்வுலு   ்ின்ன ்வுவன 
வவேீற்றக் வகவுகளு  சவுந்்மமவுனவேி அவேன்ன வட வேலின்மமயாவுனவேி . பன்டகளிி 
ுதன்னயிில வவேிலபவேி, அவே்னக்கு எதிரவுன பன்டகுவுில வவேிலலம்  படுவேவுி. பணிவேவுன 
சவுந்்த்்வுில ்ின்ன ்வுவன வவேிறவேன்ன மமீறறவேரகக கவழ்க்க முடயாவுுத. அ்ீறகு கவுரண 
மமனி் ்ின்மம வ்ய்வேத் ்ின்மமன்யா வவேிலல முடயாவுுத. பணிம்  சவுந்்மு  வகவுண்ட 
மமனி்னிி வ்வுிலவயு  வவேீற்றவயா. சவுக்ரவுடடஸ் வகவுிலலப்படடவுலு  இி்ன  
வேவுழ்ிறவுர. சலுன்வேயிில அன்றயாப்படட இவயாச, ி்றஸ்ுதவேவுக உயிரத்ுத எழிறவுர. 
கிலலடன்யா வபீறறுக்வகவுகளு  ஸ்டடபி, கிலலடகளிி ஆீறறன்ல மமடடுபடுத்தி 
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வடுிறவுர. எுத உண்ன்மமவயாவு அன்் அிழக்க முடயாவுுத, ஆனவுில வபவுய்ன்யா அிழக்க 
முடயு .  

பணிம்  வபவுறுன்மமயு  வகவுண்ட சவுந்்மமவுன மமனி்ி வசவு்ன்னக் கவுலத்திில 
அ்றயாப்படுவேவுி. மமீறற மமனி்ரகக நின்லத்்டுமமவுற இவேி உறுதியாவுக நிீறிறவுி. 
மமீறறவேரகளிி முடடவுகத் ்னமமவுன வகவுப உணரம்கவுவுவலவு வவே்ற உணரம்குவுவலவு 
அவேனுத வபவுறுன்மமன்யா அிழக்க முடயாவுுத. அவேரகக அவேன்ன எதிரத்ுத வேரு வபவுுத அவேி 
்ப்ி ின்ழக்க ஓடுவேுதமிலன்ல, ஓலமடுவேுதமிலன்ல. ்னக்குக இருந்் தீன்மமன்யா வவேிறு
வடட்வுில மமீறற எிலலவு தீன்மமகளிி வேலின்மமயாீறற ஆீறறன்ல அவேி அ்றவேவுி. வ்ய்வீக 
நின்மமயிி எிறு  மமவுறவு் வேலின்மமவயாவுடு  ஆீறறவலவுடு  வேவுழ்ிறவுி.
யாவுவேீற்றி இ்யாத்ுதடப்பவுக இருக்கு  நின்லயாவுன வபரிிி அடப்பன்ட குணங்களுக 
 ஒிறு சவுந்் . எனவவே , அுத அிழக்கப்பட முடயாவு் குணமுமமவுகு . அத்்ன்கயா சவுந்்த்ன்் 
வகவுண்டு இருப்பவேி ஆக உயாரந்்  ஒின்ற உணரந்ுதகு்வுில ்வுழ்ந்்ன்வேகக அவேி 
கவுலடயிலவயா இருக்ிிறன. அச்ச  எிபுத அவேி வேவுழ்வில  இருக்கவுுத.

சவுந்்மமவுன மமனி்ி இருடடில  ஒளிரிறவுி, பவுரன்வேக்கு பலப்படவுமமில அவேி வேவுழ்ம் 
சறக்ிறுத. சவுந்் குண  , ்ின்ன பன்றசவுீற்றக் வகவுகுவுுத, வு பரபடுத்திக் 
வகவுகுவுுத, பகழ் வவேளிச்சத்ன்் ந ி இரவுுத. பணிம்  வபவுறுன்மமயு  வகவுண்ட அந்் 
சவுந்்  எிபுத, கன்டிடக்கப்படு   ஒரு அ்னகுமுன்ற, வசயாில . அன்் கவுணம்  முடயு , 
பவுரன்வேயிலிருந்ுத  அுத ்ப்ிக்கம்  முடயு . அுத ஆிமக குணமமவு்லவுில, ஆிமக 
கண்குவுலவயா அன்் உணர முடயு . ஆிமக விழப்ப உணரம் நின்லன்யா இி்ன  
வபறவு்வேரகக சவுந்்த்ன்் கவுண்புத  இிலன்ல, அன்் வரு பவேுத  இிலன்ல. உலிி 
வமமீறபரப்ப கவுடசகுவுளு  வ்வுீறறங்குவுளு  அவேரகுுத கண்கக மமன்றக்கப்படுிிறன. 
அவேீறன்ற கடந்ுத அவேரகுுத பவுரன்வே வசிலலவுுத. வேரலவுறு  பணிவேவுன மமனி்ன்ன 
கு்றப்ிில எடுத்ுதக் வகவுகுவுுத. வபவுரவுடடங்களுக்கு  ்ின்ன முினிறுத்திக் 
வகவுகளு்லுக்குவமம வேரலவுறு இட  அளிக்கு . ஆனவுில அன்மமதியு  கனிம்வமம இவேனுத 
வசயாிலகக. வேரலவுறு பவயுலிி வசயாிலகன்ுவயா கு்றப்வபடுக்கு . சவேரக உலக  
வரு ப  வசயாிலகன்ு கு்றப்வபடுக்கவுுத. அவேி பவுரன்வேக்கு ்ப்ி வேவுழ்ந்்வுலு  அவேன்ன 
யாவுரு  மமன்றக்க முடயாவுுத.( ஒளின்யா எப்பட மமன்றக்க முடயு ). அவேி இ்டம்லிலிருந்ுத 
்ின்ன வடுவத்ுத வகவுண்ட ிி்ன  அவேி  ஒளின்யா உலிீறகு வ்வுடரந்ுத ஊடடக் 
வகவுண்வட இருக்ிறவுி. அவேன்ன பீற்ற வ்ரியாவு் உலக  அவேன்ன மமதிக்ிிறுத.

சவுந்் குண  வகவுண்ட மமனி்ி, ்வுி பறக்கணிக்கப்படடவுவலவு, 
அவேமமவுனப்படுத்்ப்படவடவுவலவு அிலலுத ்வேறவுக பரிந்ுத வகவுகுப்படடவுவலவு, அன்்  ஒரு
வபவுருடடவுக அவேி கருுதவேதிிலன்ல. அன்்  ஒரு வபவுருடடவுகவவே கரு்வு்வுில அன்் அவேி 
எதிரப்புதமிலன்ல. அன்வே எிலலவு  வவேறு  நிழில உருவேத்திீறகு இன்னயாவுன எளிதிில 
உன்டயாக்ூடயா ஆயு்ங்கக எிறு அவே்னக்கு வ்ரியு . எனவவே, அவேி ்னக்கு தீங்கு 
இன்ழப்பவேரகளுக்கு  நின்மம வசய்ிறவுி. அவேி யாவுன்ரயு  எதிரக்கவு்்வுில 
எிலவலவுன்ரயு  ஆகிறவுி.
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மமீறறவேரகக ்னக்கு தீங்கு இன்ழக்க முன்னிறவுரகக  எிற கீறபன்னயிில 
முழ்ியிருப்பவேி, அவேரகளுக்கு எதிரவுக ்ின்ன ்ீறகவுத்ுதக் வகவுகவேன்் 
நியாவுயாப்படுத்ுதபவேி, எதிரப்பநின்லயாீறற சவுந்் குண  எிறவுில எின எிபன்் அவேி 
இி்ன  வுங்ி வகவுகுவிலன்ல , வேவுழ்வி சவுர சத்ன்் பரிந்ுதக் வகவுகளு  நின்லயிில 
அவேி இிலன்ல. ”அவேி எின்ன அவேமமதித்்வுி, அவேி எின்ன ்வுக்ினவுி, அவேி 
எின்ன வ்வுீறகடத்்வுி, அவேி எினிடமருந்ுத திருடக்வகவுண்டவுிு வபவுிற கீறபன்ன 
எண்ணங்களிில முழ்ி இருப்பவேரகளிட  வவேறுப்பணரம் எிறு  தீரவுுத. வவேறுப்ப, 
பதிலுக்கு வவேறுப்ப்வுில எிறு  தீரந்்ுத இிலன்ல. அுத அிபவுில ்வுி முடம்க்கு வேரு . 
நங்கக எின வசவுிலிிறரகக?வவேறு  ஒருவேி உங்கன்ு பீற்ற ்வேறவுக வபசிறவுி எிறவு., 
சரி, அ்டவேவுவற இருக்கடடு . அ்னவுில எின இப்வபவுழுத.  ஒரு வபவுய் எின்ன 
கவுயாப்படுத்் முடயுமமவு? ஒரு வபவுய் எிறவுில அ்ி முடன்வே அுதவவே வ்ட வகவுகுடடு  
எிறு வடடுவடுங்கக. வபவுய்க்கு உயிரு  இிலன்ல. அ்ீறகு எவேன்ரயு  ்வுக்ி 
கவுயாப்படுத்ுதவே்ீறகு வவேண்டயா ஆீறறலு  இிலன்ல,  ஒரு வபவுய்யினவுில ்வுக்கப்படடு 
கவுயாப்படக்ூடயாவேி யாவுர எிறவுில அ்ீறகு இிலலவு்  ஒரு உயிரவுீறறன்ல அ்ீறகு  
வேழங்குபவேன்ன மமடடுவமம அுத ்வுக்ி கவுயாப்படுத்் முடயு . 

உங்கன்ு பீற்ற இிலலவு்  ஒின்ற  ஒருவேி வபசவே்வுில உங்களுக்கு எந்் பவுதிப்ப  வநரந்ுத 
வடவுுத. ஆனவுில நங்கக அன்் ்டுக்க நின்னத்்வுில, அவேி ூறு   ஒி்றலிருந்ுத உங்கன்ு 
நியாவுயாபடுத்திக் வகவுகு நின்னத்்வுில, நங்கக அ்டவேவுறு வசய்வேவ், அந்் வபவுய் 
குீறறசவுடடுக்கு உயின்ரயு  ஆீறறன்லயு  அளித்ுதவடு . அ்னவுில ்வுி நங்கக 
்வுக்கப்படுிிறரகக, வவே்ன்னக்கு உகுவுிிறரகக. உங்கக உகுத்திில இருக்கு  எிலலவு 
தீன்மமன்யாயு  நக்குங்கக. அ்ி ிி, மமீறறவேரகளிடத்திில இருக்கு  தீன்மமன்யா எதிரப்பதிில  
உகு முடடவுக்னத்ன்் நங்கக உணரவீரகக. உங்கன்ு அவேரகக ஏ்ற மதிக்ிறவுரகுவு? 
நங்கக இ்டவேவுறு நின்னப்பவ் அவேரகக உங்கன்ு ஏ்ற மதித்்வுிவடடுத எிறவுிவடு . 
மமீறறவேரகக உங்களுக்கு ஏீறபடுத்தியா கவுயா  எிறு நங்கக நின்னப்புத உண்ன்மமயிில 
உங்களுக்கு நங்கவு ஏீறபடுத்திக் வகவுண்ட கவுயா  ்வுி. இிவனவுருவேனுத ்வேறவுன 
எண்ணத்திீறவகவு, வசவுிலலிீறவகவு, வசயாலிீறவகவு உங்கன்ு கவுயாப்படுத்ுதவே்ீறகவுன ஆீறறில 
இிலன்ல. ஆனவுில நங்கக அன்் தீவரமமவுக எதிரத்்வுில, அந்் எதிரப்வப உங்கன்ு 
கவுயாப்படுத்்க் ூடயா அுவீறகவுன ஆீறறன்ல அ்ீறகு அளித்ுத வடு .  ஒருவேி எின்ன 
பீற்ற பற  வபசனவுில அந்் வசயாலிீறகவுக கவேன்ல பட வவேண்டயாவேி அவேி ்வுி, நவுி 
அிலல. நவுி எனுத ஆிமமவுவீறகு வபவுறுப்ப ஏீறக வவேண்டு . அடுத்்வேனுத ஆிமமவுவீறகு 
அிலல. முழஉலகு  எின்ன பீற்ற பிழத்ுத ூ்றனவுலு , அன்்  பீற்ற கவேன்லபட 
வவேண்டயாுத எி்னன்டயா வவேன்ல அிலல. ஆனவுில எனுத ஆிமமவுன்வே பரிசத்்மமவுக 
அிவபவுழக ன்வேத்ுதக்வகவுகு வவேண்டு . அுதவவே எனுத கடன்மம. மமனி்ரகக ்ங்கன்ு 
நியாவுயாப்படுத்திக்வகவுகவேன்் நிறுத்திக் வகவுகளு  வேன்ர உலிில வபவுரவுடடத்திீறகு முடம் 
இிலன்ல. உலிில வபவுரகக வவேண்டவு  எிறு நின்னக்ிிறவேி எந்் ்ரப்ன்பயு  கவுக்க 
முீறபடவவேண்டவு . ்ின்னயு  ்ீறகவுத்ுதக் வகவுகு வவேண்டவு . வபவுரவுடுவே்வுில அன்மமதி 
வேருவேுத இிலன்ல. வபவுரவுடுவேன்் நிறுத்ுத  வபவுுத ்வுி அன்மமதி வேருிறுத. சீசரிி 
வபருன்மமக்கு கவுரண  அவேன்ன ்டுக்க நின்னத்் அவேனுத எதிரிகவு. அவேன்ன எதிரத்ுத 
அவேரகக வழ்ந்ுத வடடவுரகக. சீசர வகடடன்் வேழங்ிப்பவுருங்கக-சீசரிி வபருன்மமயு  
ஆீறறலு  வபவுய்வடு . இ்டவேவுறு, சவுந்்மு  பணிம்  நின்றந்் மமனி்ி வேலின்மமயாவுன 
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மமனி்ன்ன கழ்பட்லவுில வவேிலிறவுி. ஆனவுில , இந்் கழ்பட்ில , வவேளிஉலக பவுரன்வேக்கு
வ்ரியு  கழ்பட்ில அிலல. அ்ீறகு வபயார அடன்மமத்்ன . உகுத்திில நிகழ  ஆிமக 
ிழ்பட்ில. இுத எிலலவு வ்மமவுன அடன்மம்னங்களிில இருந்ுத வடுவக்கு .

சவுந்் குணமு  நின்றந்் மமனி்ி, எந்் உரின்மமயு  வகவுருவேுத இிலன்ல. ்ின்ன ்ீறகவுத்ுதக்
வகவுகு வவேண்டு , ்ின்ன நியாவுயாபடுத்திக் வகவுகு வவேண்டு  எிறு அவேி குழ பவேுத 
இிலன்ல. அவேி அிவபவுடு வேவுழ்ிறவுி. எனவவே, இந்் முழ ிரபஞ்சத்திி நின்லயாவுன 
நதியாவுக இருக்கு    வபரிிி பவுுதகவுப்ப வேன்ுயாத்திீறகுக உடனடயாவுக வேந்ுதவடுிறவுி.
அவேி ்னக்கு எிறு உரின்மமகன்ு வகவுரவு்்வுில, உன்டன்மமகன்ு வ்டவு்்வுில, எிலலவுவமம 
்வுமமவுக அவேனிட  வேந்ுத வசரிிறன. முழ ிரபஞ்சமுவமம  ஒரு வகடயாமமவுக இருந்ுத 
அவேன்ன பவுுதகவுக்ிிறுத. 

”நவுி சவுந்்த்ன்் முயாீறச வசய்ுத பவுரத்வ்ி. ஆனவுில அுத எின்ன வ்வுிலவ அன்டயா 
வசய்ுதவடடுது எிறு  ஒருவேி ூ்றனவுில அவேி அன்் கன்டிடக்கவிலன்ல எிறு 
வபவுருக.  ஒரு ஆய்ம்முன்றன்யா வபவுல அன்் பரிவசவுதித்ுத பவுரக்க முடயாவுுத. சயாநலத்ன்் 
முழன்மமயாவுக ுதறப்ப்ி வேவுயிலவுக அுத ்வுனவுக வேரக்ூடயா  ஒரு நின்ல. சவுந்்  எிபுத 
எதிரப்பகன்ு வசயாில வேடவில கவுடடவுமமில இருப்புத ்வுி எிறு அிலல, எதிரப்பவுன 
எண்ணங்கன்ு , சயாநல எண்ணங்கன்ு, கண்டன எண்ணங்கன்ு, பதிில்வுக்கு்ில 
எண்ணங்கக ஆியான்வேகக உடபக இட  வகவுடுக்கவுமமில இருப்புத ்வுி சவுந்்த்திி சவுர . 
எனவவே, சவுந்த்் குண  நின்றந்்வேி, ்வுக்கு்ிலகன்ு வ்வுடுப்புத இிலன்ல அிலலுத அவேி 
உணரம்கக கவுயா  பட அ்னமமதி அளிப்புத இிலன்ல.  கவுரண  அவேி முடடவுக்ன , 
கவுழ்ப்பணரம், அக பவுவே உணரம் ஆியான்வேகன்ு கடந்ுத வேவுழ்ிறவுி. சவுந்் குணத்திீறகு 
வ்வுிலவ ின்டயாவுுத.

வபரருளு  வபருமமிழ்ச்சயு  நின்றந்் சவேரக வேவுழ்ன்வே வ்டுபவேரகவு! நங்கக சவுந்் 
குணத்ன்் வ்டுங்கக; உங்கக வபவுறுன்மமன்யா, ுதிபங்கன்ு ்வுங்ி வகவுகளு  
வேலின்மமன்யா, நவுகவ்வுறு  வேுரத்ுதக் வகவுகளுங்கக. கடுன்மமயாவுன வேவுரத்ன்்கன்ு உங்கக 
நவு உதிரக்கவுமமில பவுரத்ுதக் வகவுகளுங்கக. சயாநல வேவுக்குவேவு்ங்களிில ஈடுபடு  உங்கக 
மமனன்் திரு ப வபறுங்கக. நங்கக வசய்் ்வேறுகன்ு எண்ணி கலங்ி வகவுண்வட 
இருப்புத, பறன்வே ்ி முடன்டன்யா அன்டகவுப்புத வபவுலவுகு . எனவவே, நடந்ுதவடட 
்வேன்ற எண்ணி கலங்கவுதீரகக. இ்டவேவுறு நங்கக வேவுழ  வேவுழ்வேவுனுத, நங்கக நடம் 
வசய்ுதகு வேவுழ்ம் எி்ன  பயின்ர பவுுதகவுத்ுத வேுரப்ப்வுகு . அதிில இருந்ுத சவுந்்  
எி்ன  வமமின்மமயு  தூய்ன்மமயு  நின்றந்் பூ உங்கக இ்யாத்திில பூக்கு . அுத இறுதியிில 
்ி வ்ய்வீக இனின்மமன்யா, குங்கமமீறற குன்ற கவுணமுடயாவு வபரழன்க வவேளிப்படுத்் 
நங்கக கனிவேவுனவேரவுக, மமிழ்ச்சயாவுனவேரவுக, வேலின்மமயாவுனவேரவுக இருப்பீரகக. 
சயாநலக்கவுரரகளு  எரிச்சில மூடடுபவேரகளு  உங்கன்ு  சழ்ந்ுத இருப்ப்வுக மு்னமு்னப்ப 
வகவுகுவுதீரகக.  நங்கவு அ்றயாவு் உங்களுன்டயா குன்றகக அப்வபவுழுத வபருமமுவில 
வவேளிப்படு  . அன்் அன்டயாவுு  கண்டு வ்ளியுங்கக. குன்றகன்ு கன்ுவே்ீறகு  
சயாகடடுப்பவுடன்ட எடடுவே்ீறகு , மமனப்வபவுரவுடடத்த்திில  வ்வுடரந்ுத ஈடுபடவட ஆக 
வவேண்டயா கடடவுயா  சழில உங்களுக்கு அன்மமந்திருப்ப்னவுில, வேருத்்ப்படுவே்ீறகு பதிலவுக,
உங்குுத இந்்  சழ்நிலன்யா வேவுய்ப்பவுக நின்னத்ுத மமிழ்ச்ச வகவுகளுங்கக. உங்கன்ு சீற்ற 
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கடுன்மமத்்னமு  சயாநலமு  அதிகமருந்்வுில உங்குுத அிப  சவுந்் குணமு  அதிக  
வ்ன்வேப்படு . மமீறறவேரகக உங்களுக்கு தீங்கு இன்ழத்்வுில , நங்கக அவேரகளுக்கு தீங்கு 
இன்ழத்ுத வடவுமமில இி்ன  அிபவுக வேவுழ வவேண்டு .

மமீறறவேரகக அின்பயு  பணின்வேயு  சவுந்்த்ன்்யு  வபவு்ன்ன மமடடு  வசய்ுத 
கன்டிடக்கவுமமில இருந்்வுில அ்ீறகவுக அவேரகக வமமில வகவுப  வகவுகுவுதீரகக. ஆனவுில 
இவேீறன்ற நங்கக உங்கக இ்யாத்திி அன்மமதியிில கன்டிடயுங்கக. மமீறறவேரகக, 
உங்களுடி ஆன வ்வுடரபகளினவுில, அவேரகக ்வுங்கவு கீறறுக் வகவுகவேவுரகக. 
வபரு ூடடத்திி முி நங்கக எந்் அன்றூவேலு  வடுக்கவிலன்ல எிறவுலு  முழ 
உலிீறகு  நங்கக கீறறு ்ருவீரகக. நங்கக சவுந்்மமவுக மமவுற மமவுற ிரபஞ்சத்திி ஆழமமவுன 
இரகசயாங்கன்ு எிலலவு  நங்கக கீறறுக் வகவுகவீரகக. ்ின்ன வவேிறவே்னக்கு எுதம்  
மூட மமன்றக்கப்படவுுத. கவுரணங்களிி கவுரணங்கன்ு  ஒ்டவவேிறவுக நங்கக 
ஊடுரும்வீரகக. மமவுன்யாயாவுன தின்ரகக  ஒ்டவவேவுின்றயு  வலக்குவீரகக. இறுதியிில 
உங்கக இருப்ிி இ்யா ஆழத்ன்் வ்வுடுவீரகக. நங்கக வேவுழ்வவேவுடு  ஒிறுப்படுவீரகக. 
உங்கக வேவுழ்ம் நடக்கு  வேன்ர , கவுரணங்கன்ு ஊடுருவ கவுண்பீரகக, நிகழ்ம்கன்ு 
அ்றவீரகக. அ்ி ிி நங்கக உங்கன்ு பீற்றவயாவு, மமீறறவேரகன்ு பீற்றவயாவு உலன்க 
பீற்றவயாவு ப்டடப்படமமவுடடரகக. எிலலவுவேீறன்றயு  உகுவேவுவற கவுண்பீரகக. அன்வே 
யாவும்  இயாீறன்க நியாதியிி வசயாிலபவுடுகவு எிறு ஏீறபீரகக. கனிவி குன்டநிழலிில 
இன்ுப்பவு்றயாபட, மமீறறவேரகக தூீறற நங்கக வேவுழ்த்ுதவீரகக. மமீறறவேரகக வவேறுக்க நங்கக
அின்ப வபவுிழவீரகக. மமீறறவேரகக கண்டக்க நங்கக மமினிப்பீரகக. மமீறறவேரகக பவுடுபட 
நங்கக வடடு்ருவீரகக. மமீறறவேரகக இறுக ன்கபீறற நங்கக ன்கன்யாவரித்ுத வசிலவீரகக. 
மமீறறவேரகக ஆ்வுயாத்ன்் வ்ட நங்கக இழப்ன்ப வரு பவீரகக. அவேரகக ்ங்கக இறுக 
பீற்ற வகவுகவே்வுில பலவீணமமவுக இருப்பவுரகக. நங்கக வடடுத்்ருவே்வுில வேலின்மமயாவுக 
இருப்பீரகக. உங்குுத வவேீற்ற நின்லப்வபறு . எவேனிட  மமவுறவு் கனிம் இிலன்லவயாவு 
அவேனிட  உண்ன்மம இிலன்ல. 
சவேரக   ஒருவேன்ன கவுக்க வரு ினவுில, கனிம் அவேன்ன ்ழவ வகவுகளு பட வசய்யு .
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6.வநரன்மமயாவுன மமனி்ி

வநரன்மமயாவுன மமனி்ி  வவேிலலப்படமுடயாவு்வேி. எந்் எதிரிவயாவு பன்கவேவனவு அவேன்ன 
வீழ்த்்வவேவு அிலலுத கலக்கமமன்டயா வசய்யாவவேவு முடயாவுுத. அவேனுத வநரன்மமயு  பனி்மு  
்வர அவே்னக்கு வவேறு எந்் பவுுதகவுப்ப  வ்ன்வேயிிலன்ல.

எப்பட தீன்மமயினவுில நின்மமன்யா  ஒருவபவுுத  வவேிலல முடயாவுவ்வு அுதவபவுல 
வநரன்மமயாீறற மமனி்னவுலு  வநரன்மமயாவுன மமனி்ன்ன  ஒருவபவுுத  கழ்நின்லக்கு ்கு 
முடயாவுுத. பிழவசவுீறகக, வபவுறவுன்மம, வவேறுப்ப, வேிமம  ஆியான்வேகக அவேன்ன வசிறு 
அன்டயா முடயாவுுத, அவே்னக்கு ுதிபத்ன்் ஏீறபடுத்்ம்  முடயாவுுத. அவே்னக்கு பவுதிப்ப 
ஏீறபடுத்் வவேண்டு  எிறு முன்னபவேரகக ்ங்கக மவ் அவேமமவுனத்ன்் சவுீற்றக் 
வகவுகவேதிில ்வுி வவேீற்ற வபறுிறவுரகக.

வநரன்மமயாவுன மமனி்னிட  மமன்றப்ப்ீறகு எுதம்  இிலன்ல. திருடடு்னமமவுக புதங்ி 
புதங்ி  வசய்யாவவேண்டயா எந்் வசயாலிலு  அவேி ஈடுபடுவேதிிலன்ல. மமீறறவேரகக அ்றந்ுத 
வகவுண்டு வடக் ூடவுுத எி்ன  படயாவுன எந்் எண்ணங்கவுவு ஆன்சகவுவு அவேனிட  
இிலலவு்்வுில அவேி அச்சமி்ற அவேமமவுனமி்ற இருக்ிறவுி. அவேி நிமரந்ுத நிீறிறவுி.
அவேி எடுத்ுத ன்வேக்கு   ஒ்டவவேவுரு அடயு  உறுதியாவுக இருக்கறுத. அவேி வபச்ச 
சீற்றவேன்ுக்கவுமமில குழப்பமி்ற இருக்ிிறுத. அவேி  வநருக்கு வநரவுக எவேர 
முகத்ன்்யு  பவுரக்ிறவுி. யாவுருக்கு  தீங்கு வன்ுவக்கவு் அவேி யாவுருக்கு 
பயாப்படவவேண்டு  ? யாவுன்ரயு  அவேி ஏமமவுீறறவு்்வுில அவேி யாவுர முிப அவேி வவேடித் 
்ன்லகுனியா வவேண்டு . ்ி ்வேறுகன்ு எிலலவு  அவேி நக்ிவடட்வுில அவே்னக்கு 
்வே்றன்ழக்கப்படவுுத.  சுத வேவுுத ககு  கபட  வமமவுசட வேஞ்சக்கு  வசயாிலகளிலிருந்ுத 
அவேி வடுபடடுகு்வுில அவேி வேஞ்சக்கப்பட முடயாவுுத.

வநரன்மமயாவுன மமனி்ி ்ி  ஒ்டவவேவுரு கடன்மமன்யாயு  மகுந்் கவேனத்வ்வுடு 
நின்றவவேீறறுிறவுி. பவுவே  அவேன்ன எடட முடயாவு் வமமிலநின்லயிில அவேி வேவுழ்வே்வுில, 
்வுக்கு்லுக்கு உகுவுகக்ூடயா பலவீணமமவுன நின்லயிில எந்் கடடத்திலு  அவேி இிலன்ல.
அறவந்றகளுக்கு எதிரவுனன்வேகன்ு ்ி உகுத்திில மமவுய்த்்வேன்ன எந்் பற எதிரியாவுலு  
சவுய்க்க முடயாவுுத. வநரன்மமவயா ்குந்் வபவுுதமமவுன பவுுதகவுப்பவுக இருப்ப்வுில, அந்் பற 
எதிரிகளுக்கு எதிரவுக அவேி எந்் பவுுதகவுப்ன்பயு  நவுட வவேண்டயா வ்ன்வே இிலன்ல

வநரன்மமயாீறற மமனி்ி  ்வுக்கு்லுக்கு உகுவுகக் ூடயா பலவீணமமவுன நின்லயிலவயா 
ிடடத்்டட  எிலலவு கடடத்திலுவமம இருக்ிறவுி. நடுநின்லயாீறற பவுரவுபடசமமவுன 
எண்ணங்கக, கனவநர கழ்நின்ல தூண்டு்ிலகக, மமனதிில பதியா ன்வேத்ுதக் வகவுண்டுகு 
்வேறவுன தீயா அிப்ரவுயாங்கக வபவுிற தீவீர உணரம்களிி  அடன்மமயாவுக இருப்ப்வுில அவேி
வ்வுடரந்ுத ுதிபறுிறவுி. ஆனவுில, மமீறறவேரகவு ்னுத ுதிபத்ுதக்கு கவுரண  எிற 
(கீறபன்ன) நின்லயிில இருக்ிறவுி. அவேி முத சமமத்்ப்படு  பிழகக, வ்வுடுக்கப்படு  
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்வுக்கு்ிலகக, மமீறறவேரகக அவேி வமமில ன்வேக்கு  குீறறச்சவுடடுக்கக அவே்னக்கு வபருத்் 
ுதிபத்ன்் ்ருிிறன.  அதிில உகு உண்ன்மமயிி அடப்பன்டகக அவே்னக இருப்புத 
்வுி அ்ீறகு கவுரண . வநரன்மமயிி பவுுதகவுப்ப அவே்னக்கு இிலலவு்்வுில, ்ின்ன 
நியாவுயாப்படுத்திக் வகவுகும்  பவுுதகவுத்ுதக் வகவுகும்  பதிில ்வுக்கு்ிலகளிலு  , 
உண்ன்மமன்யா வபவுிறு வ்வுீறறமமளிக்கக் ூடயா வபவுய் வேவுக்குவேவு்ங்கக,  சழ்ச்சகக, 
்ந்திரங்கக, வேஞ்சகங்கக, வமமவுசடகளிில ஈடுபடுிறவுி.

 ஒரு அும் வநரன்மமயாவுன மமனி்ி , எந்் எந்் இடங்களிில எிலலவு  அவேி வநரன்மமன்யா 
கன்டிடக்கவுமமில சறுக்குிுவுவனவு அங்கு எிலலவு  ்வுக்கு்லுக்கு உகுவுக ூடயா 
பலவீணமமவுன நின்லயிில இருக்ிறவுி.  ஒரு வவேன்ு, வநரன்மமயாவுன மமனி்ி ்ி 
வநரன்மமயிலிருந்ுத ்வே்ற, ஏவ்வு  ஒரு பவுவேத்ுதக்கு இடமமளித்்வுில , வவேிலலப்படமுடயாவுமமில 
இருந்் நின்ல அவேன்ன வடடு ப்றவபவுய்வடுிறுத. அவேி இப்வபவுழுத இருக்கு  
நின்லயிில, ்வுக்கு்ிலகளு  சமமத்்ப்படு  குீறறச்சவுடடுகளு  அவேதூறுகளு  அவேன்ன 
வசிறு அன்டந்ுத அவே்னக்கு தீங்ின்ழக்க முடயு . அ்ீறகு கவுரண , அவேி 
வநரன்மமயிலிருந்ுத ்வே்ற ்னக்கு தீங்கு இன்ழத்ுதக் வகவுண்டுத ்வுி.
மமீறறவேரகளிி கவுரணமமவுக  ஒரு மமனி்ி ுதிபத்திீறக்வகவு வவே்ன்னனக்வகவு உகுவுகு  
வபவுுத ,-்ி முத ஈம் இரக்கமி்ற, ்ின்ன ்ீறகவுத்ுதக் வகவுகளு  எண்ணங்கன்ு எிலலவு 
்களி ன்வேத்ுத வடடு ்னக்குக அவேி உீறறு வநவுக்கடடு . அந்் ுதிபங்கக ிறப்ப 
எடுப்ப்ீறகு கவுரணமமவுன  மூலஊீறறு ்ி இ்யாத்திில  ஒளிந்திருப்பன்்க் கவுண்பவுி.             

்ி உகுத்திலிருந்ுத  தீன்மமகக ிறக்கு   ஊீறறுக்கன்ு எிலலவு  ுதிடத்ுதகு  
வநரன்மமயாவுன மமனி்்னக்கு  எந்் தீங்கு  வநர முடயாவுுத. ்ி எண்ண , வசவுில, 
வசயாிலகளிலிருந்ுத பவுவேத்ன்் நக்ி எிலலவுவேீறன்றயு  ்ழம்  நின்மமவயாவுடு வேவுழ்ிறவுி. 
அவே்னக்கு எுத நடந்்வுலு  அுத அவே்னக்கு நின்மமவயா. எந்் மமனி்னவுவலவு, 
நிகழ்ச்சயாவுவலவு,  சழ்நின்லயாவுவலவு அவே்னக்கு ுதிபத்ன்் ்ர முடயாவுுத. பவுவேங்களுடி 
ஆன உறன்வே மு்றத்ுதக்வகவுண்டவே்னக்கவுக எத்்ன்கயா வகவுடயா  சழ்நின்லகளு  ்கரத்ுத 
எ்றயாப்படு .
ுதிபப்படுபவேரகளு , வவே்ன்னப்படுபவேரகளு , மமன  வசவுரந்்வேரகளு , உகு  
உன்டந்்வேரகளு  ுதக்கவமமவு ுதயாரவமமவு அீறற நி மமதியிி நிரந்்ர ஊீற்றில அன்டகல  
வ்டடடு  . வநரன்மமயாவுன வேவுழ்ம் எி்ன  பகலிடத்திீறகு அவேரகக பறந்ுத வசிலலடடு . 
பவுவேங்கக அீறற நின்லன்யா இப்வபவுழவ் அவேரகக வேந்ுத  அன்டயாடடு . ுதக்க , 
வநரன்மமயாவுனவேன்ன ன்கபீறற முடயாவுுத. ்ி ஆிமக இருப்ன்ப சயாநல வநவுக்கங்களுக்கவுக 
வசலவடவு்வேன்ன ுதிப  வநருங்க முடயாவுுத. எிலவலவுரிடமு  இ்யாத்திில நி மமதின்யா 
வகவுண்டருப்பவேனிட  இருந்ுத வேவுடடமு  வசவுரம்   அகிறுவடு .
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    7. சீரியா அிப

சவேரகவேவுழ்வில வேவுசில பரிிிற  ஒளி வபவுருந்தியா குழந்ன்்கக இந்் ிரபஞ்சத்ன்்யு  
அதிில  இருக்கு  எிலலவுவேீறன்றயு   ஒவர  ஒரு வதியிி வவேளிப்பவுடவுகவவே கருுதிறவுரகக, 
அந்் வதி அிிி வதி. அவேரகக, அன்னத்திலு  இருக்கு -, உயிருகுன்வே, உயிரீறற 
வபவுருடகக  என யாவுவேீறன்றயு  சீரவசய்ுத, அரவேன்னத்ுத, பவுுதகவுத்ுத, வந்றபடுத்ுத  
ஆீறறலவுக அின்ப பவுரக்ிறவுரகக. அவேரகன்ுப் வபவுறுத்்வேன்ர அிப எிபுத வேவுழ்வி 
ஏவ்வு  ஒரு வதி அிலல, வேவுழ்வி அடப்பன்ட வதிவயா அிப ்வுி. அிப ்வுி வேவுழ்வவே. 
இன்் அ்றந்ுதகு்வுில அவேரகக ்ங்கக சயா ஆளுன்மம என என்்யு  வபவுருடபடுத்்வுமமில 
முழவேவுழ்ன்வேயு  அிிி கடடன்ுப்படவயா நடத்ுதக்ிறவுரகக. ஆக உயாரந்்  ஒிறவுன 
வ்ய்வீக வபரின்ப அவேரகக வேவுழ்வில கன்டிடப்ப்வுில அவேரகக அிிி ஆீறறிலகக 
பவுய்ந்வ்வுடு   ஒரு வேிழத்்டமமவுக இருக்ிறவுரகக. வதியாவுில அன்லகிழக்கப்பட 
முடயாவு்வேரகுவுக, அன்்  கடடுப்படுத்தி ஆளு  முழச்ந்திரத்வ்வுடு இருக்ிறவுரகக.

இந்் ிரபஞ்ச  பவுுதகவுக்கப்படடு வகவுண்டருப்ப்ி கவுரண  அ்ி இ்யாமமவுக அிப 
இருப்ப்வுில ்வுி. அன்் பவுுதகவுக்கு   ஒவர ஆீறறில அிப மமடடுவமம. மமனி்னுத 
இ்யாத்திில கவுழ்ப்பணரம் குடக்வகவுண்டருக்கு  வபவுுத அவேி இயாீறன்க நியாதிகன்ு மக 
வகவுடுன்மம வேவுய்ந்்்வுக கருுதிறவுி. ஆனவுில அவேனுத இ்யா  அிபவுலு  இரக்கத்்வுலு  
கனிந்ுத இருக்கு  வபவுுத இயாீறன்க நியாதி அுவட முடயாவு் வபரிபவுக இருப்பன்் அவேி 
உணரிறவுி. மமனி்ன்ன அவேனுத  வசவுந்் அ்றயாவுன்மமயிில இருந்வ் கவுக்க ூடயா அுவீறகு 
இயாீறன்க நியாதி வபரிபடி வசயாிலபடுிறுத. மமனி்ி ்னுத சயா ஆளுன்மம எி்ன  
 ஒி்றீறகு அும் கடந்் முக்ியாத்ுதவேத்ன்் வேழங்ிக் வகவுண்டு இயாீறன்க நியாதிகக வேன்ுயா 
வவேண்டு  எிறு அீறப முயாீறசகன்ு வமமீறவகவுகிறவுி. அ்ி கவுரணமமவுக பல வேன்கயாவுன
ுதிபங்கக அவேன்ன வ்வுடரிிறன. ுதிப வவே்ன்னன்யா இனியு  ஏீறக முடயாவுுத 
எி்ன  நின்லயிில அவேி வமமய்யா்றன்வே நவுடுிறவுி. வமமய்யா்றன்வே வ்ட அின்ப 
கவுண்ிறவுி. அிவப ்ி வேவுழ்வி வதி, ிரபஞ்சத்திி வதி எிறு உணரிறவுி.அிப 
யாவுன்ரயு  ்ண்டப்பதிிலன்ல. மமனி்ி ்னுத வவேறுப்பணரவேவுலு , கவுழ்ப்பணரவேவுலு  
்னக்கு  ்வுவன ்ண்டன்னன்யா வேழங்ி வகவுகிறவுி. ிறர உ்வயிிலலவுமமில தீன்மம ்னிவயா 
உயிர வேவுழமுடயாவுுத. வேவுழ்வி ஆ்வுரமமவுன அின்ப யாவுரவுலு  வவேிலலவவேவு அிழக்கவவேவு 
முடயாவுுத.  தீன்மமன்யா கவுப்பவுீறற முன்னவே்வுலு  அின்ப அிழக்க முன்னவே்வுலுவமம 
மமனி்ி ுதிபறுிறவுி.மமனி்ி வநருப்ிில ்ின்ன சடடுக் வகவுண்டவுில, அவேி 
வநருப்ன்ப குீறற  வசவுிலிறவுனவு ? எனவவே,  மமனி்்ன  ுதிபறு வபவுுத , அ்ீறகு 
கவுரணமமவுன இயாீறன்க நியாதிக்கு கழ்படயாவுன்மமவயாவு அிலலுத ஏவ்்ன  அ்றயாவுன்மமவயாவு 
்னக்குக இருப்பன்் வ்டப் பவுரக்கடடு .

அிப எிபுத எிலலவு  இன்சந்ுத   ஒலிக்கு  இினின்ச, தூய்ன்மமயாவுன வபருவேன்க , எனவவே
அதிில ுதிபத்திி எந்் சவேன்டயு  கவுண முடயாவுுத. அிிி வேிழயாுத உயிரநின்ல. 
அிிி வேிழக்கவுடடு்ில இிலலவு் எிலலவு எண்ணங்களிலிருந்ுத  வசயாிலகளிலிருந்ுத  
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 ஒருவேி வலி இருக்கடடு . அப்வபவுுத எத்்ன்கயா ுதிபமு  அவேன்ன வேவுடட முடயாவுுத. 
 ஒருவேி அின்ப அ்றந்ுதக் வகவுகு வவேண்டு  எிறவுில, அ்ி மமவுறவு் வபருவேன்கன்யா  
அ்னபவத்ுத உணர வவேண்டு  எிறவுில, அவேி இ்யாத்திில அின்ப 
கன்டிடக்கவவேண்டு . அவேி அனபவுகவவே மமவுற வவேண்டு .

எவேி எப்வபவுழுத  அிிி உக உணரவேவுில வசயாிலபடுிறவுவனவு அவேி  ஒரு வபவுுத  
நிீறகதியிில வடப்படுவேதிிலன்ல. மமன சஞ்சலத்திீறவகவு அிலலுத குழப்பத்திீறவகவு  
ஆுவுவேதிிலன்ல. கவுரண  அிப(சயாநல  கலவேவு் அிப) எிபுத அ்றம், ஆீறறில என 
இரண்ன்டயு  உகுடக்ியாுத ஆகு . எவேி அின்ப வசலுத்ுத  வேிழன்யா 
அ்றந்ுதகுவுவனவு அவேி எிலலவு வேன்கயாவுன ுதிபங்கன்ுயு  வவேிலவே்ீறகு உரியா வேிழன்யா 
அ்றந்ுதகுவுி.  ஒ்டவவேவுரு வ்வுிலவன்யாயு  வவேீற்றயாவுக உருமமவுீற்றக் வகவுகுக் ூடயா 
வேிழன்யா அ்றந்ுதகுவுி.  ஒ்டவவேவுரு  சழ்நின்லன்யாயு  நிகழ்ன்வேயு   அவேி வபரருளு  
வபரழகு  வகவுண்ட ஆன்டகுவுில அணி வசய்ிறவுி.

சயாக் கடடுப்பவுடு ்வுி அிிீறகவுன வேிழ. அந்் வேிழயிில  ஒருவேி பயாணிக்கு  வபவுுத 
அவேி ்ி்னக அ்றன்வே வேுரத்ுதக் வகவுகிறவுி. அின்ப அன்டயு  வபவுுத, ்ி 
மமனன்்யு  உடன்லன்யாயு  கடடுப்படுத்தி ஆளு  திறன்ன வபறுிறவுி. அவேி 
ஈடடயுகு வ்ய்வீக ஆீறறலிி கவுரணமமவுக இத்திறி அவேன்ன வபீற்றருக்ிறவுி.

”முழன்மமயாவுன வபரிிில அச்சத்திீறகு இடமிலன்லு. அின்ப அ்றந்ுத வகவுகவேுத எிபுத 
இந்் முழ ிரபஞ்சத்திலு  தீங்கவுன ஆீறறிலகக இிலன்ல எிறு அ்றந்ுத வகவுகவேுத ஆகு . 
உலகத்்வேரகளு  ந ிக்ன்கயிிலலவு்வேரகளு  பவுவேத்ன்் மக வேலின்மம வேவுய்ந்்்வுக, 
அ்ீறகு அடபணிந்வ் ஆக வவேண்டு  எிறு கருுதிறவுரகக . ஆனவுில அந்் பவுவே , 
அிிி வபரவுீறறலுக்கு முி பலவீணமமவுன அிழயாக் ூடயா சருங்ி மமன்றயாக்ூடயா 
 ஒிறவுகு . முழன்மமயாவுன வபரிப எிபுத எந்் வேன்கயிலு  ுதிபறுத்்வுமமில 
இருப்ப்வுகு . எவேி ்ி்னக ிறவேீறன்ற ுதிபறுத்ுத  எண்ணங்கன்ு, ஆன்சகன்ு 
அிழத்ுத நக்ியுகுவுவனவு அவேி ிரபஞ்சத்திி பவுுதகவுப்ன்ப வபறுிறவுி. அவேி 
அச்சத்திலிருந்ுத வடுபடடு இருக்ிறவுி.

சீரியா அிப எிபுத அவேந ிக்ன்க கலவேவு் வபவுறுன்மமயாவுகு . வகவுபமு  எரிச்சலு  உடி
உன்றயாம்  முடயாவுுத, பக்க  வநருங்கம்  முடயாவுுத.  ஒ்டவவேவுரு கசப்பவுன 
வவேன்ுகளிலு  ூட அுத ்ி பனி் நறுமமணத்்வுில இனின்மமன்யா ூடடு .  ஒ்டவவேவுரு 
வசவு்ன்னன்யாயு  வ்ய்வீக வேலின்மமயாவுக மமவுீறறு . குன்றகன்ு படடயாலிடுவேுத அ்ீறகு 
அந்நியாமமவுனுத. மு்னமு்னப்வபவு பல பவலவு அிபவுக வேவுழ்பவேி இட  இருக்கவுுத. 
அவேி எிலலவுவேீறன்றயு்  எிலலவு  சழ்நின்லகன்ுயு  வ்ய்வீக வருந்தினரகுவுக 
வேரவவேீறிறவுி. அவேி வ்வுடரந்ுத அருுவுச வேழங்கப்படடவேனவுக வேவுழ்ிறவுி. ுதக்க  
அவேன்ன கடக்க முடயாவுுத.

சீரியா அிப எிபுத சந்வ்  ுதளியுமமீறற முழ  ஒத்ுதன்ழப்ப  ந ிக்ன்கயுமமவுகு . எவேி 
அபகரித்ுதக் வகவுகளு  ஆன்சன்யா ்ி்னகளிருந்ுத  ஒிழத்ுதகுவுவனவு அவேி இழப்ன்ப 
பீற்றயா அச்சத்்வுில கவேன்ல வகவுகு மமவுடடவுி. இலவுப , நடட  இரண்டுக்கு  அவே்னக 
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இடமிலன்ல. எிலவலவுரிடமு  அிபவுன அ்னகுமுன்றன்யா கன்டிடத்ுத 
வமமீறவகவுகிறவுி.அிிி வசயாிலபவுடவுகவவே அவேி கடன்மமகளிில ஈடுபடுிறவுி. அிப 
அறனவுக அவேன்ன பவுுதகவுக்ிிறுத. அவே்னக்கு வவேண்டயான்வேகன்ு ்வுரவுுமமவுக அவே்னக்கு
வேழங்குிிறுத.

சீரியா அிப எிபுத முழன்மமயாவுன ஆீறறலவுகு . வமமய்யா்றவவேவுடு அிப வகவுண்ட இ்யா  
அதிகவுர  வசலுத்்வுமமில கடடன்ுகக இடு . எவேி உயாரந்்வேீறறுக்கு பணிந்ுத 
நடக்ிிறவுவனவு அவே்னக்கு எிலலவு வபவுருடகளு  எிலலவு மமனி்ரகளு  பணிந்ுத 
நடப்பவுரகக. அவேி நின்னக்ிிறவுி, ஓ , அ்ீறகுக அன்் நின்றவவேீற்றவடடவுி. அவேி 
வபசப் வபவுகு  வபவுுத  ஒரு உலகவமம அவேி உதிரக்கப்வபவுகு  ச்றயா வேவுரத்ன்்க்கு  
கவுத்திருக்ிிறுத! அவேி எண்ணங்கக-, அிழக்க முடயாவு் ன்கப்பீற்ற ஆுமுடயாவு் 
வபரவுீறறலுடி  ஒி்ற கலந்ுத வடடன. அவேனிட  பலவீணமு  குழப்பமு  இனி 
இிலன்ல. அவேனுத  ஒ்டவவேவுரு எண்ணமு   ஒரு கு்றக்வகவுக. அவேி  ஒ்டவவேவுரு 
வசயாிலபவுடு   ஒரு சவு்ன்ன. ்னுத அீறபமமவுன வசவுந்் ஆன்சகன்ு இயாீறன்க நியாதிவயாவுடு 
முரிபட அ்னமமதிக்கவுமமில  அவ்வுடு இன்ணந்ுத பயாணிக்ிறவுி. எனவவே வ்ய்வீக ஆீறறில 
அவேன்ன கருவயாவுக பயாிபடுத்திக் வகவுண்டு நின்மம அளிக்கு  வ்த்திில ்ங்கு 
்ன்டயிி்ற அவேி வேவுயிலவுக வசயாிலபடுிறுத. அவேி ஆீறறலவுகவவே மமவு்றவடடவுி.

சீரியா அிவப முழன்மமயாவுன வமமய்யா்றவேவுகு . எிலவலவுரிடமு  அிப 
வசலுத்்க்ூடயாவேவன எிலவலவுன்ரயு  அ்றந்திருக்ிறவுி. ்னுத உகுத்திி பவுடங்கன்ு 
முழன்மமயாவுக கீறறு வகவுண்டவேி, மமீறறவேரகுுத உகுத்திில ஏீறபடு  வசவு்ன்னகன்ுயு  
அவேரகுுத கடன்மமகன்ுயு  அ்றவேவுி. அவேரகளிட   மக கனிவேவுன அ்னகுமுன்றன்யா 
வமமீறவகவுகிறவுி. அிப அ்றவீறகு வவேளிச்சத்ன்் வேழங்குிிறுத. அிிிலலவு் அ்றம் 
மக உன்றந்்்வுகம்  உயிரீறற்வுகம்  கவுணப்படு . அ்றம் வ்வுீறக்குமட  அிப வவேீற்ற 
வபறு . அ்றவி கண் கவுண முடயாவு்ன்் அிிி கண் கவு்ன . அ்றவனவுில எங்வக பவுயா 
முடயாவுுத எிறு அிிீறகு வ்ரியு . பகுத்்்றம் அிிில ்வுி முழன்மம வபறுிறுத. 
அிிில முழன்மமயாவுக கலந்ுதவடுிறுத.  இந்் ிரபஞ்சத்திி வபரண்ன்மம அிவப. 
எனவவே எிலலவு உண்ன்மமயு  அிிில உகுடங்ி இருக்ிிறன. எிலன்லயிிலலவு் கனிம் 
இப்ிரபஞ்சத்ன்் ்ழவ சீரவுடடுிிறுத. எனவவே வமமய்யா்றம்ன்டயாவேி கனிவேவுகம் , 
ககு கபடமமீறற குழந்ன்் உகுத்வ்வுடு இரக்க குண  வகவுண்டவேனவுகம்  
கவுணப்படுிறவுி. அவேி எிலலவு உயிரகளுக்கு  வ்ன்வேப்படுவேுத அிப எிறு 
அ்றிறவுி. அன்் சக்கன  ிடக்கவுமமில வேழங்குிறவுி. எிலலவு  சழ்நின்லகளுக்கு  
அிிி அ்னகுமுன்றயு  அரவேன்ணக்கு  ஆீறறலுவமம வ்ன்வே எிறு உணரிறவுி. 
எனவவே அவேி அிிிலலவுமமில வசயாிலபடுவேுத இிலன்ல.

அிிி கண்களுக்கு எிலலவுவமம பலப்படு -, எிலன்லயாீறற குழப்பமமவுன வன்ும்குவுக 
அிலல, ஆனவுில நின்லயாவுன இயாீறன்க வதிகளிி வவேளிச்சத்திில, அந்் இயாீறன்க 
வதிகளிலிருந்ுத எழ  கவுரணங்கவுவுடு  வன்ும்கவுவுடு  கவுணப்படு , ிிப அன்வே 
முடவில அங்வகவயா வசிறுவடு  எிபன்்யு  அிிி கணகக கவுண முடயு .”அிவப 
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இன்றவேிு-அின்ப வட முழன்மமயாவுனுத எுதம்மிலன்ல. எவேி தூயா அ்றன்வே கவுண 
வன்ழிவறவுவனவு அவேி  தூயா அின்ப கவுணடடு  .
சீரியா அிப எிபுத  குழப்பமமீறற நி மமதி. அிிி ுதன்னவயாவுடு பனி் பயாணத்ன்் 
வமமீறவகவுண்டவேி பவு்வுு உலிி ுதக்கத்ன்் கடந்ுத வடடவுி. அன்மமதியாவுன மமனவ்வுடு 
இன்ுப்பவுறு  இ்யாத்வ்வுடு , ுதக்கத்திி நிழன்லயு  அவேி ுதன்டத்ுத வடடவுி. 
நின்லயாவுன வேவுழ்ன்வே அ்றந்ுத வகவுண்டுகுவுி.

நங்கக அ்றவில சறக்க வவேண்டு  எிறவுில அிிில சறக்க வவேண்டு . நங்கக மக 
உயாரந்்ன்் எடட வவேண்டு  எிறவுில, அிப  இரக்கமு  இ்யாத்திில சரக்க அன்் 
எப்வபவுுத  பண்படுத்தியாவேவுவற இருக்க வவேண்டு .
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8.முழன்மமயாவுன ச்ந்திர 

சவேரக வேவுழ்வில எந்் அடன்மமவலங்கு  ின்ணக்கப்படடருக்கவுுத. பரிபூரணமமவுன 
ச்ந்திரத்வ்வுடு அந்் வேவுழ்ம் முழன்மமயாவுக வீடு வபறு வபீறறு இருக்கு . இுத ்வுி அ்ி 
வபரு  சறப்ப. இந்் வபரு  ச்ந்திர   ஒழக்கத்தினவுில வபறப்படடுகுுத. எவேி ஆக 
உயாரந்்  ஒி்றீறகு கடடுப்படடு வசயாிலபடுிறவுவனவு, அவேனவுில ்னக்கு உக இருக்கு  
எிலலவு ஆீறறிலகன்ுயு  ்னக்கு வவேளிவயா இருக்கு  எிலலவு  சழ்நின்லகன்ுயு  
கடடுப்படுத்தி ஆு முடயு .  ஒரு மமனி்ி கழவுனன்் வ்ரந்ுத எடுத்ுத வமமலவுனன்் 
பற ்கு முடயு  , ஆனவுில அந்் கழவுனுத  ஒரு வபவுுத  வமமலவுனன்் கடந்ுத வேர 
முடயாவுுத; ச்ந்திர  இப்பட ்வுி  வவேளிப்படு . எனவவே மமனி்ி வமமலவுனன்் 
வ்ரந்வ்டுத்ுத கழவுனன்் ன்கவடடடு , அவேி மகவே்ீறகு உரியாவேனவுக அவேி ்ின்ன 
நின்லநவுடட வகவுகவேவுி, அவேி முழ ச்ந்திர  எிறவுில எின எிறு உணரவேவுி.

ஆன்சகளிி தூண்டு்லுக்கு இணங்ி அ்ி ன்கயிில கடவேவுுத்ன்் வகவுடுப்புத ்வுி  ஒவர 
அடன்மமத் ்ன . ஆன்சகன்ு கடடுப்படுத்தி  ஒருவேி ்ின்ன வவேிலவேுத ்வுி  ஒவர 
ச்ந்திர . ்வுி எிற  ஒிறுக்கு அடன்மமயாவுக இருப்பவேி ்னுத அடன்மமசங்ிலிகன்ு 
வரு பிறவுி, அதிில  ஒிறு ூட உன்டயா அவேி வட மமவுடடவுி, கவுரண  அன்வே 
உன்டந்ுத வடடவுில அவேி அ்னபவத்ுதக் வகவுண்டருக்கு  இிபங்கன்ு இனி அ்னபவக்க
முடயாவுமமில வபவுய்வடுவமமவு என அஞ்சிறவுி. அவேி இச்ன்சகன்ுயு  ஆனவே 
ஆரவுவேவுரத்ன்்யு  பீற்ற வகவுகிறவுி. அவேீற்றி ிடயிில இருந்ுத அவேி வடு்ன்ல 
வபறுவேுத  ஒரு வரு ப முடயாவு்  ஒரு வவேறுன்மமயாவுன  சழ்நின்லன்யா ஏீறபடுத்ுத  என 
நின்னக்ிறவுி. எனவவே அவேி ்ின்ன ்வுவன வ்வுீறகடத்ுத அடன்மமவேயாப் படுத்திக் 
வகவுகிறவுி.
்ின்ன கு்றத்் வமமய்யா்றவேவுில ்வுி முழ ச்ந்திர  வேருிிறுத.  ஒருவேி ்ின்ன கு்றத்ுத 
அ்றயாவுன்மமயிில இருக்கு  வபவுுத-, ்னுத ஆன்சகக, உணரம்கக, எண்ணங்கக  மமீறறு  
இி்ன  சல ஆியான்வேகவு ்னுத வேவுழ்ன்வேயு  வதின்யாயு   உருவேவுக்கு  மூலகவுரண  
எிற வ்ளிம் இிலலவுமமில இருக்கு  வபவுுத-, ்ின்ன கடடுப்படுத்தி ஆளு  ஆீறறில 
இிலலவு் வபவுுத-, ்ின்ன பரிந்ுத வகவுகளு  வமமய்யா்றம் இிலலவு் வபவுுத-, அவேி 
உணரச்ச வவேக , ுதக்க , ுதிப , அடக்கட மமவுறு  கவுல  சழ்நின்ல ஆியாவேீறவறவுடு 
உறுதியாவுக ின்ணக்கப்படடு இருப்பவுி. வமமய்யா்றம் ்வுி முழன்மமயாவுன ச்ந்திரத்திி 
நுன்ழவேவுயிில.

பற சழ்நின்லயிில கவுணப்படு  எிலலவு அடக்குமுன்றகளு  எதிரப்பகளு  
உண்ன்மமயிில உகுத்திில நிகழ  அடக்குமுன்ற, எதிரப்ப ஆியாவேீற்றி வன்ுவவே. 
வவேளியிில கவுணப்படு  அடக்குமுன்ற நிழில உருவே  ஆகு . அ்ி நிஜே உருவே  
உகுத்திில இருக்ிறுத. அடக்ி  ஒடுக்கப்படடவேரகக கவுல  கவுலமமவுக ச்ந்திரத்திீறகவுக, 
மடசக்கவுக அழிறவுரகக. மமனி்ி உருவேவுக்கு   ஒர ஆயிர  சன்லகுவுலு  அவேரகளுக்கு 
அந்் ச்ந்திரத்ன்், மடசன்யா வேழங்க முடயாவுுத. அவேரகவு ்வுி  அவேரகளுக்கு வேழங்ி 
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வகவுகு வவேண்டு . ்ங்கக உகுத்திில வபவு்றக்கப்படடருக்கு  அறவந்றகக எி்ன  
வ்ய்வீக வந்றகளுக்கு கழ்படவே்வுில அந்் ச்ந்திரத்ன்், மடசன்யா வபீறறுக் வகவுகு 
முடயு . மமனி்ரகக ்ங்கக உகுத்திி ச்ந்திரத்ன்் நவுடடடு . அப்வபவுுத அடக்குமுன்ற 
எி்ன  நிழில பூமயிி முத படரந்ுத  இருன்ு பரப்ப முடயாவுுத. மமனி்ரகக ் ன்மம ்வுவமம 
அடன்மமப்படுத்திக் வகவுகுவுமமில இருக்கடடு .எந்்   ஒரு மமனி்்ன  ்ி சவகவு்ர 
மமனி்ன்ன அடன்மமப்படுத்் மமவுடடவுி.

மமனி்ரகக பறச் சழ்நின்லயிில ச்ந்திரத்ன்் சடடவேடவேவுமமவுக்க வபவுரவுடுிறவுரகக. அவ் 
வநர  ்ங்கன்ு அடன்மம வேயாப்படுத்ுத  ்ன்ுகன்ு உகுத்திில நரீற்ற வேுரக்ிறவுரகக. 
நிஜே உருவே  உகுத்திில இருக்க,  வவேளிவயா வ்ரியு  நிழன்ல ுதரத்தி ஓடுிறவுரக்க. மமனி்ி
்வுி எிற எண்ணத்ன்் ுதறக்கு  வபவுுத ச்ந்திரி ஆவேவுி. மமனி்ி ்ி்னக இருக்கு  
வவே்ற உணரம்களுக்கு , ்வேறுகளுக்கு , அ்றயாவுன்மமகளுக்கு  வரு ி வசயாிலபடு  
அடன்மமயாவுக இிலலவு் வபவுுத எிலலவு பற உலக அடன்மமத் ்ன்ுகளு  வலங்குகளு  
அடக்குமுன்றகளு   ஒடுக்குமுன்றகளு   ஒிழந்ுதவடு . வடு்ன்ல வபீறறவே்னக்கு ்வுி 
ச்ந்திர .

மமனி்ரகக ்ங்கக பலவீணத்ன்் வ்வுீற்ற வகவுண்டு இருக்கு  வபவுுத, பல  
வேவுய்ந்்வேரகுவுக இருக்க முடயாவுுத. அவேரகக இருன்ு வரு ப  வபவுுத  ஒளின்யா வபறுவேுத
இிலன்ல; அவேரகக முத ின்ணக்கப்படடு இருக்கு  சங்ிலிகன்ு வரு ப  வேன்ர 
அவேரகக ச்ந்திரத்ன்் அ்னபவக்க முடயாவுுத. வேலின்மம,  ஒளி, ச்ந்திர  எிலலவு  இங்வக, 
இப்வபவுழவ் இருக்ிிறன. அவேீற்றி முத வபரவுரவேமு  வபருவருப்பமு  
வகவுண்டவேரகக யாவுவேரு  அ்ன்ன வபீறறுக் வகவுகுலவு . ச்ந்திர , மடச, வடு்ன்ல 
எிபன ூடடவுக இன்ணந்ுத வபவுரவுடுவேதிில  அடங்ி இருக்கவிலன்ல. இுத எப்வபவுுத  
எதிரவன்னயாவுக  ூடடவுக இன்ணந்ுத வமமீறவகவுகுப்படு  ்ீறகவுப்ப அரன்ன---வபவுர, 
கவுழ்ப்பணரம்,  ஒரு பக்க சவுரப நின்ல என ச்ந்திரத்ன்் அிழக்க அ்ீறகு எதிரவுக 
உருவவேடுக்கு .  ஒ்டவவேவுருவே்ன  ்ின்ன ்வுவன கடடுப்படுத்தி ஆகவேதிில ்வுி ச்ந்திர 
அடங்ி இருக்ிறுத. மமனி் குலத்திி மடசக்கு ்ன்டயாவுகம்  ிினன்டவேவுகம்  
இருப்புத அ்ி பிலவவேறு பவுகங்குவுன ்னி மமனி்ரகக ்ங்கக உகுத்திில 
அடன்மமப்படடு ிடப்புத ்வுி.  வடு்ன்லன்யா மமனி்னிடமு , கடம்ளிடமு   
இன்றஞ்சபவேவன, நவயா உின்ன வடுவத்ுதக் வகவுக!

சவேரக வேவுழ்ம் அளிக்கு   ச்ந்திர  எுத எிறவுில வவே்ற உணரம்களிலிருந்ுத வடுபடுவேுத, 
இச்ன்சகளிலிருந்ுத வடுபடுவேுத, கருத்ுதக்கன்ு உரின்மம வகவுண்டவுடுவேதிலிருந்ுத 
வடுபடுவேுத, உடில-மமன  ஆியான்வேகளிி வகவுடுங்வகவுில ஆடசயிலிருந்ுத வடுபடுவேுத. 
இன்வே ்வுி மு்லிில. இ்ி ிி பறச் சழ்நின்லகளிில ச்ந்திர , கவுரணத்ன்் வ்வுடரு  
வன்ுன்வே வபவுல ிி வ்வுடரு . உகுத்திில வ்வுிறு  ச்ந்திர   
பறச சழ்நின்லகளுக்கு  பரவ  ஒருவேன்ன ்ழம்  வபவுுத அுத எந்்  ஒின்றயு  வடடு 
வடவு் முழன்மமயாவுன ச்ந்திரமமவுக இருக்கு . எிலலவு பவுவேங்களிில இருந்ுத  உங்கக 
ஆிமமவுன்வே மடடு எடுங்கக. அஞ்ச நடுங்ி வகவுண்டருக்கு  அடன்மமகளிி உலிில 
அவேரகக இன்டவயா நங்கக ச்ந்திரமமவுக அச்சமி்ற நன்ட வபவுடுவீரகக. உங்கன்ு 
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பவுரக்கு  பல அடன்மமகக உகுத்்வுில உணரந்ுத உங்கக மமகத்்வுன ச்ந்திரத்திில 
 ஒி்றன்ணவேவுரகக.

எவேி  ஒருவேி   எனக்கு உலக வேவுழ்வி கடன்மமகளிில ிடப்ப இிலன்ல. அவேீறன்ற வடடு 
நவுி ்னின்மமன்யா நவுட வபவுிவறி, அங்வக நவுி கவுீறன்ற வபவுல ச்ந்திரமமவுக இருப்வபிு 
என ூ்ற ச்ந்திரத்ன்் வபற நின்னக்ிிறவுவனவு, அவேி இி்ன  கடுன்மமயாவுன  ஒரு 
அடன்மமத்்ன்ுயிில சக்ி வகவுகவேவுி.  ச்ந்திர  எிற மமர -, கடன்மமயிி முத ்வுி  வவேர 
ஊி்ற நிீறிிறுத . எனவவே எவேி ச்ந்திர மமரத்திி கனிகன்ு ப்றக்க எண்் ிறவுவனவு 
அவேி கடன்மமயிில இிபத்ன்் கவுணவவேண்டு .

்ினிலிருந்ுத வடு்ன்ல வபீறறவேி இ்யாத்திில மமிழ்ச்சவயாவுடு, அன்மமதியாவுக, எிலலவு 
கடன்மமகளுக்கு  ்யாவுரவுக இருப்பவுி. கடன்மமயிி முத வவேண்டவு் வவேறுப்ப  வசவுரம்  
அவேி இ்யாத்திில நுன்ழயா முடயாவுுத.

அவேனுத வ்ய்வீக வேலின்மம எிலலவு பவுரத்ன்்யு  இறக்ி வடுவே்வுில அவேி அ்ி 
அழத்்த்ன்் உணர மமவுடடவுி. ்ின்ன ின்ணக்கு  சங்ிலிகவுவுடு கடன்மமயிலிருந்ுத 
்ப்ி ஓடமமவுடடவுி. ஆனவுில அவேீறன்ற உன்டத்ுத ச்ந்திரமமவுக நிீறபவுி. 

உங்கக மமனத்்கத்திி மமவுன்ச அறுத்ுத உங்கக உகுத்ன்்யு  மமனன்்யு  தூய்ன்மமபடுத்திக் 
வகவுகளுங்கக. வேலின்மமயிின்மம, இச்ன்சகளிி தூண்டு்ில, பவுவே  இன்வே எுதம்  
உங்களுக பக முடயாவு் பட பவுரத்ுதக் வகவுகளுங்கக. கவுரண , வமமவுத்் உலகமு  எங்வக 
எிறு ஏக்கத்வ்வுடு வ்ட வகவுண்டருக்கு  இந்் முழன்மமயாவுன ச்ந்திர  அவேர அவேரகளிி 
உகுத்திலு  மமனதிலு  மமடடுவமம இருக்ிிறுத.
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9.  உயாரநின்லயு  நின்மமயு 

நின்மம, எளின்மம, உயாரநின்ல-இன்வே மூிறுவமம  ஒிறு ்வுி. இணக்கமமவுக வபவுருந்தி 
வசரந்ுத கவுணப்படு  இ மூண்ன்ற  ்னி்னிவயா ிரிக்க முடயாவுுத. வபருந்்ின்மமயாவுன 
உயாரகுணங்கக நின்மமயிலிருந்ுத ்வுி சரக்கு . நின்மமன்யா ஆழ்ந்ுத வநவுக்ினவுில அுத 
எளின்மமவயா. நின்மமயிிலலவுமமில வபரவுீறறவலவு வபருந்்ின்மமவயாவு இிலன்ல. சல மமனி்ரகக
பயாீறகவுீறறவுகம்  பனிப்பவுன்ற சரிவேவுகம்  வபரிழம் சக்திகுவுக இ்டம்லன்க கடந்ுத 
வசிலிறவுரகக. அவேரகக வபரவுீறறில மக்கவேரகவுவு இிலன்ல வபருந்்ின்மமயாவுனவேரகவுவு 
ின்டயாவுுத. உயாரந்வ்வுங்ி நிீறகு  மமன்லக்கு பனிப்பவுன்ற  சரிவனவுில   பவுதிப்ப எிபுத 
வபவுலத் ்வுி அவேரகன்ு வபரவுீறறில மக்கவேரகக எிபுத.  வபரவுீறறில, வபருந்்ின்மமயிி 
பணி எிபுத நின்லத்ுத இருந்ுத பவுுதகவுக்கு  வசயாலவுகு , வேிமுன்றயாவுக அிழத்ுத 
ஓிழக்கு  வசயாில அிலல. வபருந்்ின்மமயாவுன ஆிமமவு மக கனிவவேவுடு இருக்கு .

உயாரகுண  எப்வபவுுத  இன்டஞ்சில வசய்யாவுுத. எந்் அங்ிகவுரத்ன்்யு  எதிரபவுரக்கவுமமில 
அன்மமதியாவுக வவேன்ல வசய்யு . அ்னவுில ்வுி அுத எளிதிில உணரப்பட முடயாவுமமில, 
சலபமமவுக அன்டயாவுு  கவுணப்பட முடயாவுமமில இருக்ிிறுத. மமன்லன்யா வபவுல அுத 
பரந்ுத  உயாரந்ுத  இருக்ிிறுத. எனவவே அ்ீறகு மக அருிில இருப்பவேரகுவுில, அுத 
்ரு  பவுுதகவுப்பவுன உன்றவடத்திலு  அ்ி நிழலிலு  வேவுழ்ந்்வுலு   அந்் மமன்லன்யா 
அவேரகுவுில கவுண முடயாவுுத. அந்் மமன்லயிடமருந்ுத வலி வசிலல வசிலல ்வுி அ்ி 
வபவரிழில வ்வுீறற  கண்் க்கு வ்ரியு . வபரவுீறறலு  வபருந்்ின்மமயு  வகவுண்ட 
மமனி்ி அவேனுத சமமகவுலத்்வேரகுவுில பவுரக்கப்படுவேுத இிலன்ல. அவேனுத க பீரத் 
வ்வுீறறத்திி வவேளிக்வகவுடுகக  கவுல  வசிலல வசிலல ்வுி பதிவேவுிிறுத. இுத ்வுி 
தூரத்திி அழகு  ஆச்சரியாமு  ஆகு . மமனி்ரகக ச்றயாவேீறறுடி ்ங்கன்ு ஈடுப்படுத்திக் 
வகவுகிறவுரகக, ்ங்கக வீடுகக, மமரங்கக, நிலங்கக எிறு. மமன்லயிி அடவேவுரத்திில 
மமக்கக வேவுழ்ந்்வுலு , அவேரகளிில வவேகு சலவர அந்் மமன்லன்யா எண்ணிப் பவுரக்ிறவுரகக. 
அவேரகளுக வவேகு சலரவுில ்வுி அ்ி அருன்மமன்யாயு  அழன்கயு  உணர முடயு . 
ஆனவுில தூர  வசிலல வசிலல இந்் ச்றயான்வேகக மமன்றந்ுத வடு . மமன்லயிி ்னித்் 
வபரழகு வவேளிப்படு . பரபரப்பவுன பகழ், ூச்சலவுக  ஒலிக்கு  பவுரவுடடுன்ரகக, 
வமமின்மமபடுத்திக் கவுடட உருவேவுக்கப்படு   கவுடசகக- இந்் ஆழமமீறற வமமவலவுடடங்கக 
எிலலவு  நின்லத்ுத நிீறக ூடயா எந்் அன்டயாவுுத்ன்்யு  வடடுச்வசிலலவுமமில வன்ரவில 
மமன்றயு . உண்ன்மமயாவுன வபரவுீறறலு  வபருந்்ின்மமயு  வமமுதவேவுக மமன்றவலிருந்ுத 
வ்வுி்ற எிறு  நின்லத்திருக்கு .

யூ் குருமமவுரகவுவு  திருவுன மமக்கக ூடடவமமவு, அவேரகக இருசவுரவுருவமம, இவயாசவி  
வ்ய்வீக அழன்கக் கவுணவிலன்ல. அவேரகக அவேன்ர  ஒரு எழத்்்றவிலலவு் ்ச்சனவுகத் ்வுி
பவுரத்்வுரகக. வஹவுமமர, அவேருடி வேவுழந்் அவேருத சமமகவுல மமக்குவுில  ஒரு கண்ணிிலலவு் 
ிச்ன்சகவுரரவுகத் ்வுி அ்றயாப்படடவுர. சல நூீறறவுண்டுகக வசிற ிி ்வுி வஹவுமமர எிற
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இறவேவு பகவழவுடு வகவுண்டவுடப்படு  கவஞி வவேளிப்படடவுி. ஸ்டரவுடடவபவுரடில 
வேவுழ்ந்்  ஒரு உழவேி பீற்றயா எிலலவு ்கவேிலகளு  மமன்றந்ுத 200 ஆண்டுகளுக்கு ிிப ்வுி
உண்ன்மம வஷேக்ஸ்ியார வவேளிச்சத்ுதக்கு வேருிறவுர. உண்ன்மமயாவுன வமமன்் குணத்திி 
வவேளிப்பவுடு முழ உலகத்திீறகவுகம்  நிகழ்ிறுத. யாவுரிடமருந்ுத வவேளிப்படடவ்வு அந்் 
மமனி்்னக்கு மமடடு  உரியா்ிலல அுத, அுத எிலவலவுருக்கு  உரியாுத. அுத உண்ன்மம எி்ன  
 ஒளி வேடடத்திலிருந்ுத ிரிந்ுத வேந்்  ஒளிக்கதிர. சவேரகத்திி  ஒளி மமனி் குலத்திி வமமில 
படரிறுத.

வமமன்்களிி  ஒ்டவவேவுரு பன்டப்ப , அுத கன்லகளிி எந்் ுதன்றயாவுகம்  இருக்கடடு , 
வபருண்ன்மம  வவேளிப்படட்ி பற அன்டயாவுுச் சினமமவுகவவே அுத இருக்கு . அுத முழ 
உலிீறகு  வபவுுதவேவுனுத. அந்் உண்ன்மம பன்டப்ப கவுலத்ன்் கடந்ுத , இனத்ன்்க் கடந்ுத 
எிலலவு இ்யாத்திலு   ஒரு பதிில உணரன்வே எழப்ப  ்ின்மம வேவுய்ந்்ுத. இ்ீறகு சீறறு 
குன்றந்்வுலு  அதிில உயார்ின்மமவயாவு வமமன்் குணவமமவு இிலன்ல, வபரு  சறப்வபவு 
இிலன்ல. சமமயாத்ன்் ்ீறகவுக்கு  பன்டப்பக்கக அிழந்ுத வடு  . ஆனவுில சமமயா  நின்லத்ுத 
இருக்கு . நின்லயாவுன வேவுழ்ம் பீற்றயா ்த்ுதவே ஆரவுய்ச்சகக மமன்றந்ுத வடு , ஆனவுில 
நின்லயாவுன வேவுழ்ம் வபீறற மமனி்ி வ்வுடரந்ுத வேவுழ்வேவுி. உண்ன்மம பீற்றயா வுக்கங்கக 
மமண்வணவுடு மமண்ணவுகு . ஆனவுில உண்ன்மம எிறு  நின்லத்திருக்கு . உண்ன்மம 
வவேளிப்படு  வபவுுத ்வுி, கன்ல எிபுத உண்ன்மம கன்லயாவுிிறுத. எுத வேவுழ்வில சறந்்ுத
எிறவுில எுத முழ உலிீறகு , எிலலவு கவுலத்திீறகு  உண்ன்மமயாவுக இருக்ிறவ்வு அுத ்வுி.
எுத உண்ன்மமவயாவு அுத நின்மம. எுத நின்மமவயாவு அுத உண்ன்மம.

இறவேவு பகழ் ்ின்மம வகவுண்ட  ஒ்டவவேவுரு பன்டப்ப  மமனி் இ்யாத்திில எிறு  
நின்லத்திருக்கு  நின்மமயிலிருந்வ் ஊீறறு எடுக்ிிறன. நின்மமன்யா ்வர வவேறு 
எவேீறறவுலு  பவுதிக்கப்படவு் எளின்மமயு  இனின்மமயுவமம அுத அணிந்திருக்கு  
ஆன்டயாவுகு . மக சறந்் கன்ல, இயாீறன்கன்யா வபவுல கன்லத்்ின்மமயிி்ற கவுணப்படு . 
அ்ீறகு எந்் வத்ன்்களு  வ்ரியாவுுத, எந்் வவேடங்களு  ்ரிக்கவுுத, வசயாீறன்கயாவுன 
முயாீறசகன்ு வமமீறவகவுகுவுுத. வஷேக்ஸ்ியாரிி நவுடகங்களிில எவேீற்றலு  அரங்க வமமன்ட 
்ந்திரக் கவுடசகக எுதம்  ின்டயாவுுத. இருந்ுத  அவேர ்வுி மக சறந்் நவுடகவுசரியார, 
கவுரண  அவேருத எளின்மம.

குன்றக்கவு்ன  வமமரசப்பவுுரகக வபருந்்ின்மமயிி வமமய்யா்றம் வகவுண்ட அ்ி 
எளின்மமன்யா பரிந்ுத வகவுகு முடயாவுமமில எப்வபவுுத   ஒரு வபரு பன்டப்ன்ப 
கண்டப்பவுரகக. ககுமிலலவு ிகன்ு உகு  எுத , சறுிகன்ுத்்ன  எுத எிறு 
வவேறுபடுத்் முடயாவுமமில இருக்ிறவுரகக. உண்ன்மம, அழகு, வபருந்்ின்மம, வபரவுீறறில 
எிலலவு  எப்வபவுுத  மமழன்ல உகுத்ுதடவன இருக்கு , எிறு  இுன்மமயாவுக, 
எப்வபவுழுத  வபவுலிவேவுக.

வபருந்்ின்மம வபரவுீறறில வகவுண்ட மமனி்ி எப்வபவுுத  நில மமனி்வன; அவேி 
எப்வபவுுத  எளின்மமயாவுனவேனவுகவவே இருப்பவுி. அவேி ்னக்கவுன ஆீறறன்ல எங்ிருந்ுத   
உ்றஞ்ச வகவுகவேுத இிலன்ல, ்ி்னக எிறு  வேீறறவுுத சரக்கு  வ்ய்வீக நின்மமயிில 
வேவுழ்ிறவுி. அவேி வேவுழ்வட  சவேரகத்திி இடமமவுக இருக்கு . மமன்றந்ுதவடட 
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வபரவுிமமவுக்கவுவுடு வ்வுடரப வகவுகிறவுி. கண்ணிில கவுணமுடயாவு்வேீறவறவுடு 
வேவுழ்ிறவுி. அவேி உகளுணரவில வசயாிலபடுிறவுி. சவேரகத்திி கவுீறன்ற 
சவேவுசக்ிிறவுி.

எவேி  உயார நின்லன்யா அன்டயா வரு பிறவுவனவு அவேி நிலலவேனவுக இருக்க கீறறு 
வகவுகுடடு . அவேி அந்் உயார நின்லன்யா வசிறு அன்டயா வபவுரவுடவுமமவலவயா அன்் 
அவேி அன்டந்ுத வடுவேவுி. உயாரநின்லன்யா இலக்கவுக கு்றன்வேத்ுத அன்டயா பவுடுபடு  
வபவுுத  ஒருவேி வவேறுன்மமன்யா அன்டிறவுி.  ஒருவேி வவேறுன்மமன்யா கு்ற ன்வேக்கு  வபவுுத 
உயாரநின்லன்யா அன்டிறவுி. உயாரநின்லன்யா அன்டயா எண்்   வபரவுவேில சறுன்மம 
குணத்ன்், ்ீறபகழ்ச்ச ஆரவுவேவுரத்ன்், ்ின்ன இன்டஞ்சலவுக முினிறுத்திக் 
வகவுகளு்ன்ல சடடக்கவுடடுிிறுத. ்ீறபகழ்ச்சயிி வவேளிச்சப்  பவுரன்வேக்கு இட  
வகவுடுக்கவுமமில வரு ி வலகுவேுத , சயா நல வநவுக்கங்கக அறவவே இி்ற இருப்புத  ்வுி 
உயாரகுண  நின்லக் வகவுண்டு  இருப்ிீறகு சவுடசயாவுகு .

அீறபகுண , அதிகவுர  வசலுத்் ஆன்சபடடு அன்லயு .  உயாரகுண , எந்் 
அதிகவுரத்திீறகு  ஆன்சப்படவுுத. ஆனவுில, ிி வேரு  கவுலங்கன்ு வேிழ நடத்ுத  அதிகவுர  
அ்ீறகு வேழங்கப்படு . வ்ட, பீற்றக் வகவுகிிறவேி இழக்ிிறவுி. இழப்ப்ீறகு 
்யாவுரவுக இருப்பவேி , எிலலவு மமனி்ரகன்ுயு  வவேிலிிறவுி. நங்கக, உங்கக உண்ன்மம 
இயாிலிி பட எளின்மமயாவுக  இருங்கக , உங்கன்ு வமமின படுத்திக் வகவுகளுங்கக, 
சயாநல  கரு்வு் உங்கக ்ினன்மமயிில வேவுழங்கக .ஆ! நங்கக உயாரநின்லன்யா அன்டந்ுத 
வடடீரகக. சயாநலத்திீறகவுக அதிகவுரத்ன்் நவுடுிிறவேி  ஒி்றில ்வுி வவேீற்ற 
வபறுிறவுி. ிினவுில  ஒளிந்ுத வகவுண்டு நடுங்ியாபடவயா, ஏீறறு வகவுகுப்படட 
உயாரகுணத்திட  மமினிப்ப வகடடு பவுுதகவுப்ப வகவுருவேதிில. எவேி ்னக்கு எிறு எந்் 
அதிகவுரத்ன்்யு  எதிரபவுரக்கவுமமில உலிீறகு அிபடி வ்வுண்டு வசய்ிறவுவனவு  அவேி   
வநர மமனி்னவுக வேவுழ்ந்ுத உயாரவேவுனவேனவுக அன்ழக்கப்படுவேவுி. வேவுழ்வி எளின்மமன்யா, 
அ்ி உயார குணங்கன்ு வேவுழங்கக, இ்யாத்திி கடடன்ுக்கு கழ்படயுங்கக, நங்கக 
இனியா  ஒர உலன்க பன்டப்பீரகக. உங்கக  ஒருவேன்ர  மமடடுவமம எண்்   அீறப குணமமவுன 
குறுியா மமனப்பவுின்மமன்யா மமறந்ுத முழ ிரபஞ்சத்திீறகவுகம்  எண்்   உயார குணத்ன்்  
வபறுங்கக, அப்வபவுழுத வேவுழ  வேவுழ்வில நின்லத்ுத நிீறக ூடயா ஆயிர  அீறப் 
அ்னபவேங்கன்ு  வபீறறு அன்் நங்கக திரு ப வேழங்குவீரகக. உங்களுக்குகவு 
எளின்மமயாவுன நின்மம எிற அந்் உயாரநின்ல இருப்பன்் கவுண்பீரகக.

”சறுன்மம குண  வபற எந்் அும் முயாீறசக்க வவேண்டுவமமவு அவ் அும் ்வுி வபருன்மம 
குண  வபறம்  முயாீறசக்க வவேண்டு ு எிிறவுர எமமரசி. அவேர  ஒரு ஆழ்ந்் உண்ன்மமன்யா
உன்ரக்ிிறவுர. ்வுி எிற நின்லன்யா மமறந்திருப்புத ்வுி உயாரகுணத்திி சவுர , அுதவவே 
நின்மமயிி, மமிழ்ச்சயிி சவுரமு  ஆகு . ்ின்ன மமறந்திருக்கு  நின்ல வன்ரந்ுத ஓடு  
சல வநவுடகவு நடத்்வுலு  அந்் சல வநவுடகளுக்கு அச்ச்றயா இ்யாமு  வபரி்யா  
ஆிிறுத. அந்் சல வநவுடகன்ு எிலன்ல வேகுக்கவுமமில நடடத்ுத வகவுண்வட இருந்்வுில  ஒரு 
வபரவுிமமவு,  ஒரு வபருவேவுழ்ம் உண்டவுிிறுத. உங்கக ்ி முன்னப்ன்ப (அீறப ஆன்ச, வீண்
ஆரவுவேவுர , ்ின்ன முினிறுத்திக் வகவுகு ுதடக்கு  வபரவுவேில) அணிவே்ீறகு  ்குந்் 
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ஆன்ட இிலன்ல என தூக்ி எ்றயுங்கக. உங்கக ஆிமமவுவி ்வுி எிற நின்ல இிலலவு் 
பகுதிகளிில உலவும்  அிவபவுடு  இரக்கத்வ்வுடு  வேவுச  வசய்யுங்கக.  இ்ீறகு ிி்ன  
நிங்கக உயாரநின்ல எடடவு்வேரவுக இருக்க முடயாவுுத.

்னக்கு எிறு  ஒரு சயா அதிகவுரத்திீறகு மமனி்ி ஏங்கு  வபவுுத மமனி்ி அீறப குணத்திில 
சரிிறவுி. அவேி நின்மமன்யா கன்டிடக்கு  வபவுுத உயாரகுணத்திில ஏறுிறவுி. அீறப 
குணத்திி பரபரப்ப  ஆரவுவேவுரமு   ஒரு கவுலத்திீறகு வவேண்டுமமவுனவுில அன்மமதியாவுக 
இருக்கு  உயாரகுணத்ன்் மமன்றக்கலவு . ஆனவுில ஆரப்பரிக்கு  ஆறு அன்மமதியாவுன கடன்ல 
கன்டசயிில வேந்ுத வசரவேுத வபவுல அீறப குண  உயார குணத்்வுில வழங்கப்படடு வடு .

அ்றயாவுன்மமயிி  உணரவேீறற முடடவுக ்ன  , அ்றவி ஆனவே  இரண்டு  மமன்றயா 
வவேண்டு . அன்வே இரண்டு   ஒவர அும், ்வுழ்வேவுன நின்ல ்வுி. நில ஆிமமவுவில 
அன்வேகளுக்கு இடமிலன்ல. நங்கக ஏ்வுவேுத வசய்யா வவேண்டு  எிறவுில அுதவேவுக நங்கக 
இருக்க வவேண்டு . ்கவேிலகன்ு நங்கக அ்றவவேிறு வகவுகுக் ூடவுுத. நங்கக உங்கன்ு 
தூயா அ்றவேவுகவவே உணர வவேண்டு . நூல்றன்வே வமமய்யா்றவவேவுடு குழப்ிக் வகவுகு ூடவுுத. 
கன்றப்படவு் வமமய்யா்றவேவுகவவே நங்கக வுங்க வவேண்டு .

உயிருதடப்வபவுடு வேவுழ   ஒரு நூன்ல எழ் வவேண்டுமமவு? அந்் நூன்ல நங்கக மு்லிில 
வேவுழவவேண்டு . பலவ் அ்னபவேங்கக எிற வேவுரத்ன்்களிில வுக்க முடயாவு் ஆன்டன்யா  
அணிந்ுத,  நங்கக-  இிப -ுதிப , மமிழ்ச்ச-ுதக்க , வவேீற்ற-வ்வுிலவ என அவேீற்றி 
பவுடங்கன்ு கீறக வவேண்டு . அந்் பவுடத்ன்் எந்் நூலவுலு  எந்் ஆசவுனவுலு  கீறறு ்ர 
முடயாவுுத. நங்கக வேவுழ்வட  கீறக வவேண்டு , உங்கக ஆிமமவுவட  கீறக வவேண்டு . 
இந்் பவுன்்யிில நங்கக ்னிவயா ்வுி வசிலல வவேண்டு . நங்கக எுதவேவுக வேவுழ்ிிறரகவுவு 
அப்படவயா ஆியிருப்பீரகக. அ்ி ிி அந்் நூன்ல நங்கக எழ்லவு . அுத வேவுழ   ஒரு 
நூலவுக இருக்கு ,  ஒரு நூன்ல வட அதிகமமவுன ஆீறறில வகவுண்ட்வுக இருக்கு . அந்் நூில 
மு்லிில உங்களுக வேவுழடடு , ிி நங்கக அந்் நூலிில வேவுழ்வீரகக.

பல நூீறறவுண்டுகக நின்லத்ுத இருந்ுத கவுண்பவேன்ர வமமய்மமறக்கச் வசய்யு   ஒரு சன்லன்யா 
வேடக்க வவேண்டுமமவு அிலலுத  ஒரு ஓவயாத்ன்் தீடட வவேண்டுமமவு?அ்ீறகு நங்கக உங்களுக 
உன்றந்திருக்கு  வ்ய்வீக அழிி ்ின்மமயுடி வநருங்ியா வ்வுடரப வகவுண்டு உறவேவுட 
வவேண்டு . கண்குவுில கவுண முடயாவு் அந்் வபரழன்க நங்கக உணரந்ுத வயாக்க 
வவேண்டு ; வ்ய்வீக அழிி ஆிமமவுவேவுக வுங்கு  அறவந்றகன்ு நங்கக  வ்ரிந்ுத 
வகவுகு வவேண்டு . ிரபஞ்சத்திி, உயிரிி, வேவுழ்வி ஈடு இன்னயிிலலவு் வசயாிலபவுடு 
எிலலவு  ஓிவறவுடு  ஒிறு  ஒத்ுத இருப்பன்் உணரவீரகக. நின்லத்ுத நிீறக ூடயா 
வமமய்ன்மமன்யா நங்கக உணரந்் ிி நங்கக வேடக்கு  சன்லவயாவு அிலலுத தீடடு  
ஓவயாவமமவு வேரணிக்க முடயாவு வபரழகுடி வுங்கு .

நங்கக  ஒரு அிழயாவு பகழ் வகவுண்ட பவுடன்ல பன்டக்க வவேண்டுமமவு? மு்லிில அந்் 
பவுடலவுக நங்கக வேவுழங்கக. பவுடலிி சீன்ர உருவேவுக்கு  முி உங்கக எண்ணமு  
வசயாலு  சீரவுக  ஒத்ுத இன்சக்கடடு . உங்கக உகளுணரம் நிச்சயா  ஊீறறு எடுக்கு  
அிபவுன வவேளிகன்ு உங்கக இ்யாத்திில கவுண்பீரகக. அப்வபவுுத உங்குுத எந்் 
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முயாீறசயு  இிலலவுமமவலவயா எிறு  நின்லத்ுத நிீறகு  வேரிகக உங்களிடமருந்ுத பவுய்ந்ுத 
ஓடு , கவுடுகளிலு  பூஞ்வசவுன்லகளிலு  பூக்கு  மமலரகன்ு வபவுல அழியா எண்ணங்கக 
உங்கக இ்யாத்திில மமலரு , இனியா வேவுரத்ன்்குவுக வேடவேவமமடுத்ுத படப்பவேர 
இ்யாங்கன்ு பண்படுத்ுத .

உலன்க மமிழ்ச்சயிில ஆழ்த்தி அ்ி உணரம்கன்ு வமமில உயாரத்ுத  இன்சன்யா நங்கக 
இன்சக்க வவேண்டுமமவு? சவேரகத்திி இினின்சவயாவுடு உங்கக ஆிமமவு  ஒத்தின்சக்கடடு . 
நங்கக உங்கன்ு, உங்கக இன்சன்யா, இந்்ப் ிரபஞ்சத்ன்் இன்சயாவுகவவே உணருங்கக. 
வேவுழ்வி இன்சன்யா எழப்ப  நர ப்ந்திகன்ு நங்கக மடபீரகக. இன்ச எங்கு  
இருப்பன்், வேவுழ்வி இ்யாமமவுக இருப்பன்் அ்றவீரகக. இறவேவு் இினின்சன்யா உங்கக 
ஆிமக வசவகளிில வகடபீரகக.

எிறு  வேவுழ   ஒரு வேவுரத்ன்்ன்யா நங்கக வபவுதிக்க வவேண்டுமமவு? நங்கக உங்கன்ு மமறந்ுத 
அந்் வேவுரத்ன்்யாவுகவவே மமவுறுங்கக. நங்கக  ஒின்ற வ்ரிந்ுத வகவுகளுங்கக- மமனி் இ்யா  
நின்மமயாவுனுத, வ்ய்வீகமமவுனுத. நங்கக  ஒின்ற வேவுழ்வில வேவுழ வவேண்டு -அுத அிப. 
எிலலவுவேீற்றி முத  அிப வசலுத்ுதங்கக, தீன்மமன்யா கவுணவுதீரகக, தீன்மமன்யா 
எண்ணவுதீரகக, தீன்மமன்யா ந பவுதீரகக, ிிப-, வபச  வபவுுத குன்றவேவுகவவே வபசங்கக, 
உங்கக  ஒ்டவவேவுரு வசயாலு  ஆீறறில மக்க்வுக இருக்கு , உங்கக  ஒ்டவவேவுரு வேவுரத்ன்்யு  
 ஒரு நிவன்றயாவுக இருக்கு . உங்கக தூய்ன்மமயாவுன எண்ண , ்வுி எிற ஆனவே, 
அக பவுவேமமீறற வசயாில, அுத மமன்றவேவுக இருந்்வுலு  , நங்கக கவுலத்ன்் கடந்ுத நிிறு 
எண்ண முடயாவு அும் உயிருதடப்பகு ஆிமமவுகளுக்கு  வேிழக்கவுடடு .

நின்மமன்யா  வ்ரந்வ்டுக்க வவேண்டு  எிறு யாவுவேீறன்றயு  ுதறக்கு   ஒருவே்னக்கு 
வேழங்கப்படுவேுத,  அவேி ுதறந்்ன்் வட அதிகமமவுகம்  ுதறந்்ன்வே அன்னத்ன்்யு  
உகுடக்ியா்வுகம்  இருக்கு . அவேி சறந்்ன்வேகன்ு உன்டன்மமயாவுக வகவுண்டருப்பவுி, 
உயாரந்்ன்வேகவுவுடு வ்வுடரப வகவுகவேவுி, வபருந்்ின்மம மக்கவேரகளிி வேடடத்திில 
நுன்ழவேவுி.

குன்றகுீறற, முழன்மமயாவுன உயாரகுண  கன்லநயாங்கன்ு எிலலவு  கடந்ுத நிீறபுத. அுத 
வசயாில வேடவவேடுக்கு   நின்மம, எனவவே , உயார குணத்ன்் வவேளிப்படுத்ுத   ஆிமமவுக்கக 
எிலலவு  நிலஆசவுிகவு.
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10. சவேரக  உகுத்திவல

உகு  தூய்ன்மமயாவுக இருக்கு  வபவுுத வேவுழ்வி வபவுரவுடடங்கக முடம்க்கு வேருிிறன. 
மமன  வ்ய்வக இயாீறன்க நியாதியுடி  ஒருமத்ுத வசயாிலபடு  வபவுுத அடன்மம சங்ிலின்யா 
கடட இழக்கு  சக்கர  சழலவுமமில நிிறுவடு , எந்் வவேன்லவயாவு, பணிவயாவு, கடன்மமவயாவு
எிபுத மமிழ்ச்சயுடி ஈடுபடக்ூடயா வசயாிலபவுடவுக, நடவேடக்ன்கயாவுக மமவு்றவடு . 
உகுத்தூய்ன்மமயுன்டயாவேரகன்ு வேயாலிில பூத்திருக்கு  அிலலி மமலருக்கு நிகரவுக 
 ஒப்ிடலவு . அ மமலரகக பவுடுபடடு ் ன்மம வேருத்திக் வகவுகுவிலன்ல எிறவுலு  
நின்மமயிி எிறு  வேீறறவு் வபடடகத்திலிருந்ுத அவேீற்றி வ்ன்வேக்கு  உணம் 
ஊடடப்படு . அன்வே வேண்ண ஆன்ட அணிவக்கப்படடு வபரழகுடி கவுடச ்ரு . 
ஆனவுில அிலலி மமலரகக பவுடுபடவிலன்ல எிறவுலு  அன்வே உன்ழக்கவுமமில 
வசவு ிிடப்பன்வே அிலல. அன்வே நிலத்திலிருந்ுத , கவுீற்றலிருந்ுத ,  சரியா  ஒளியிில 
இருந்ுத  உயிரசத்ன்் இன்டவடவுமமில  வபீறறப்படவயா இருக்ிிறன. அ்ி உக இருக்கு 
வ்ய்வீக ஆீறறலிி ுதன்னவயாவுடு ்ின்ன அ்னஅ்னவேவுக வேுரத்ுதக் வகவுண்டு ்ி 
மமடிலகன்ு  ஒளிக்கு திறந்ுத வரித்ுத வபரழகு மமலரவுக வுங்குிறுத. அுத வபவுலவவே ்ங்கக 
சயாநல குறுியா ஆன்சகன்ு ுதறந்்வேரகக, இயாீறன்க நியாதிவயாவுடு  ஒருமத்ுத இன்யாந்ுத 
வசயாலவுீறற கீறறுக் வகவுண்டுகுவுரகக. அிபடி ூடயா கனிம், நின்மம, அழகு ஆியான்வே 
கவுணப்படு  அவேரகளிட   குழப்ப , ப்டட , மமன உறுத்்ில, வசவுரம் ஆியான்வே 
வன்டப்வபீறறு இருக்கு . அவேரகக உன்ழப்ப வீணவுக இருக்கவுுத. வ்ன்வேயாீறற 
வசயாிலகன்ு வசய்யா மமவுடடவுரகக. அவேரகுுத  ஒ்டவவேவுரு எண்ணமு , வசயாலு , 
நடத்ன்்யு  இயாீறன்கவதியிி கடடன்ுன்யா நின்றவவேீறறவவே இருக்கு . அுத அ்ீறவகீறற 
வேன்கயிில உலக மமிழ்ச்சயிி அுன்வே ூடடு . 

சவேரக  உகுத்திில இருக்ிிறுத. அன்் வவேறு எங்வகவு இருப்ப்வுக வ்டுபவேரகக வீணவுக 
வ்டுிறவுரகக. ஆிமமவு ்னக்குக சவேரகத்ன்் கவுணமுடயாவிலன்ல எிறவுில எந்் 
பறச் சழ்நின்லயிலு  அ்னவுில சவேரகத்ன்் கவுண முடயாவுுத. அ்ீறகு கவுரண , ஆிமமவு 
எங்கு வசிறவுலு  அ்ி எண்ணங்களு  ஆன்சகளு  ூடவவே வசிலலு . அந்் 
பறச் சழ்நின்ல எ்டவேும் ்வுி அழகவுக இருந்்வுலு , அ்ி உக பவுவே  குடபகுந்ுத 
இருந்்வுில, அந்் பறச் சழ்நின்ல இருுவுகவவே கவுணப்படு , கவுரண  ்வுி வசிலலு  பவுன்்
எங்கு   ஒரு இருண்ட நிழன்ல பரப்பவேவ் பவுவேத்திி இயாிலப.

இந்் உலக  அழகவுனுத, அ்னபவேத்ன்் வுக்க முடயாவு் ஆழமமவுன மமனநின்லகளுக்கு 
இடடு வசிலலு  அீறப் அழகுன்டயாுத. அ்ி வபரழகுகன்ுயு  உகளுணரம்கன்ு ்டட 
எழப்ப  அீறப்ங்கன்ுயு , அுவட முடயாவுுத. ஆனவுில பவுவேத்திில மூழ்ியுகு 
மமனதிீறகு,  இருக நின்றந்் மமிழ்ச்சயாீறற இடமமவுகவவே இ்டம்லக  கவுடச அளிக்கு . 
எங்வக வவே்ற உணரம்  சயாநலமு  இருக்ிிறவ்வு அங்வக நரக  இருக்ிிறுத. நரகத்திி 

42



வவே்ன்ன இருக்ிறுத. எங்வக பனி்த் ்ின்மமயு  அிப  இருக்ிிறவ்வு அங்வக சவேரக 
இருக்ிிறுத. சவேரகத்திி எிலலவு வபரவேன்கயு  இருக்ிிறுத. 

சவேரக  இங்கு இருக்ிிறுத. எங்கு  இருக்ிிறுத. எங்வகிலலவு   ஒரு தூய்ன்மமயாவுன 
இ்யா  இருக்ிிறவ்வு அங்வகிலலவு  இருக்ிிறுத. இந்் முழ ிரபஞ்ச  எங்கு  
மமிழ்ச்ச கன்ரபரண்டு ஓடுிிறுத. ஆனவுில பவுவேத்தினவுில சன்றபடட இ்யாத்்வுில அன்் 
பவுரக்கவவேவு, வகடகவவேவு அதிில பங்வகடுக்கவவேவு முடயாவுுத. யாவுர  ஒருவே்னக்கு  சவேரகத்திி
நுன்ழவேவுயிில மூடப்படுவேுத இிலன்ல. யாவுர வருப்பத்திீறகு  இணங்ி அுத மூடப்படம்  
முடயாவுுத. அ்ீறகுக நுன்ழயா முடயாவு்  ஒ்டவவேவுருவே்ன  அதிில நுன்ழயா முடயாவு்வேவுறு 
்ின்ன ்வுவன வலக்ிக் வகவுண்டுகுவுி. அ்ி வபவுீறக்ம்கக எப்வபவுுத  திறந்வ் 
இருக்ிிறன. ஆனவுில சயாநல  வகவுண்டவேரகுவுில அன்் கவுண முடயாவுுத. அவேரகக 
ுதக்கத்்வுில வேருந்ுதவேவுரகக, அழுத அரீறறுவேவுரகக. ஆனவுில அவேரகுவுில சவேரக வேவுழ்வி 
மமவுண்ன்ப கவுணவவேவு வகடகவவேவு முடயாவுுத. எவேர சவேரக வேவுழ்வி மமவுண்ன்ப வநவுக்ி ்  
பவுரன்வேன்யா வசலுத்ுதிறவுவரவு, அ்ி வ்ய்வீக ஓன்சகன்ு வகடக வசவ சவுய்க்ிறவுவரவு 
அவேரகளுக்வக சவேரகத்திி வபரவுணந்் வேவுழ்ம் வவேளிப்படு . அவேரகக அதிில நுன்ழந்ுத 
வபருமமிழ்ச்சக் வகவுகவேவுரகக.

உகு  அறவந்ற வேயாப்படடருந்்வுில, பனி் அிவப இன்சயாவுகு  வேண்ண    இ்யாத்திி 
இனியா நர பகக மடடப்படடு   வேவுழ்ம் ஆனந்்மமவுகு . வேவுழ்ம் எிபுத அறவந்ற 
வகவுடபவுடுகுவுகு . அறவந்ற வகவுடபவுடுகவு  வேவுழ்வேவுகு . இன்ரச்சன்ல ஏீறபடுத்ுத  
குறுியா சமமயாப் ிரிம்கக, அ்ி உடபூசில ிரிம்கக, பவுவேத்திி இருண்ட நிழில ஆியான்வே 
எிலலவு  முழன்மமயாவுக வன்டவபறடடு . அவேீறறவுில வேவுழ்வி வேவுசலுக்குக நுன்ழயா 
முடயாவுுத. அறவந்றக்வகவுடபவுடுகளிில அவேீறறுக்கு எந்் இடமு  இிலன்ல. மமிழ்ச்ச, 
இினின்சம், வபரழகு எிபவ் உண்ன்மமயாவுன வ்வுடரு  வேரின்சயாவுகு . அன்வேவயா 
ிரபஞ்சத்திி சவுர சமமவுகு . வேவுழ்வி வ்ய்வீக ஆன்ட மமிழ்ச்ச, இினின்ச, 
வபரழகவுவலவயா வநய்யாப்படடு இருக்ிறுத. உண்ன்மமயாவுன சமமயா  அிலலுத மம் , மமிழ்ச்ச 
அளிப்ப்வுகு  ுதக்கத்ன்் அிலல. அதிில இருந்ுத வபவுங்கு   ஒளியிில எந்் நிழவலவு இருவுவு
படயா முடயாவுுத.

மமனச்வசவுரம், ஏமமவுீறற , ுதக்க -இன்வே எிலலவு  வகளிக்ன்க வகவுண்டவுடடங்கக, சயாநல 
எதிரபவுரப்பக்கக, வபரவுன்ச ஆியான்வேகன்ு அவேீற்றி ்ின்மமக்கு ஏீறறவேவுறு வ்வுடரு  
ிிவன்ும்குவுகு . ிினிருப்பன்் ன்கவடடவுில முினிருப்புத முழவேுதமமவுக 
மமன்றந்ுத வடு , சவேரக வேவுழ்வி வபரவுனந்்  மமடடுவமம எஞ்ச இருக்கு . 

ுதக்கத்திி சவேடு  கலக்கமுடயாவு் நின்லயாவுன மமிழ்ச்சவயா மமனி்னிி உண்ன்மம 
வேவுழ்வேவுகு . வபரருக நின்லன்யா வபீறறு இருத்்ில  அவே்னக்கு உரியா ்குதியாவுகு . அவேி 
வபவுய்வேவுழ்ன்வே ுதறந்ுத வமமய்வேவுழ்ன்வே அன்டயு  வபவுுத  ்வுி, அவேி  ஆகவே்ீறகுரியா 
ிரவ்சத்திி ்ன்லவேனவுிறவுி.  சவேரக வேவுழ்வவே மமனி்னிி வமமய்யாவுன வீடவுகு . அுத, 
இங்வக, இப்வபவுழவ், அவேனுத வசவுந்் இ்யாத்திவலவயா இருக்ிிறுத. அவேி 
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வேிழகவுடடு்ிலகக இி்ற ்வக்க வடப்படவிலன்ல. அவேி முயாீறச வசய்்வுில 
அ்டவேிழகவுடடு்ிலகன்ு வபற முடயு . மமனி்னிி எிலலவு ுதிபங்களுக்கு  
ுதயாரங்களுக்கு  கவுரண , அவேி, ்ின்ன  எிலலவுவமம ிறப்வபடுக்கு  
மூலவேடடத்திலிருந்ுத, எிலலவு  வேிலல நின்மமயிடமருந்ுத, அிிி இ்யாத்திடமருந்ுத 
வலி அந்நியாமமவுனுத ்வுி. அவேி ்ி வமமய்வீடன்ட அன்டயாடடு . அங்வக அவே்னக்கு 
நி மமதி கவுத்ுதக் வகவுண்டருக்ிிறுத.

சவேரக வேவுழ்வி ்ின்மமகன்ு இ்யாத்திில வகவுண்டவேரகக ுதக்கமு  ுதிபமு  இி்ற 
இருக்ிறவுரகக, கவுரண  அவேரகளிடத்திில பவுவேங்கக இருக்கவுுத. உலக மமனி்ரகக 
வ்வுிலன்லகக என ூறுபவேீறன்ற இவேரகக அிப  வமமய்யா்றம்  ்ங்களுக்கு இடட இனியா 
பணிகுவுக ஏீறபவுரகக. வ்வுிலன்லகக நரகத்ுதக்கு உரியான்வே. அன்வே சவேரகத்திில 
நுன்ழயாவுுத. மகத் வ்ளிவேவுன உண்ன்மம இுத. இதிில ஆச்சரியாப்பட எுதம்  இிலன்ல. 
ஏ்வுவேுத வ்வுிலன்லகக இருந்்வுில அுத உங்கக மமனதிில ்வுி இருக்ிறுத. வவேறு எங்கு  
இிலன்ல. நங்கக ்வுி அன்் உருவேவுக்ி வகவுண்டீரகக. அுத உங்களுக்கவுக 
உருவேவுக்கப்படவிலன்ல. அத்வ்வுிலன்லகக உங்களுன்டயா பணியிில இிலன்ல. 
உங்களுன்டயா பறச்  சழ்நின்லயிில இிலன்ல. அன்் உருவேவுக்ியாவேர நங்கக. எனவவே அுத 
உயிர வேவுழ உங்கன்ு மமடடுவமம ந ி இருக்ிிறுத. உங்கக ிரச்சன்னகன்ு 
கீறறுக்வகவுகு வவேண்டயா பவுடங்குவுக, ஆிமக படகீறகுவுக வநவுக்குங்கக,  ஆ ,அன்வே 
அ்ி ிி ிரச்சன்னகுவுக வ்வுிறவுுத. இுத சவேரகத்திீறகவுன  ஒரு பவுன்்யாவுகு .

 ஒ்டவவேவுின்றயு  மமிழ்ச்சயு  ஆனந்்முமமவுக உருமமவுீறறுவேவ் சவேரக வேவுழ்வி 
்ின்மமகன்ு மமனதிி வகவுண்டவேனுத முக்ியா பணியு  கடன்மமயுமமவுகு .  
 ஒ்டவவேவுின்றயு  இிழநின்லக்கு  நிரவு்ரம் நின்லக்கு  இடடுச் வசிலவேவ் உலக 
வேவுழ்ன்வே கு்றயாவுக வகவுண்டு வசயாிலபடு  மமனி்ி, ்ின்ன அ்றயாவுமமவல வமமீறவகவுகிிற 
பவுன்்யாவுகு . அிபவுன வேவுழ்ம் எிபுத மமிழ்ச்சயாவுன உன்ழப்பவுகு . எிலலவுவேீறன்றயு  
வபரவுீறறலவுகம்  வபரழகவுகம்  உருமமவுீறறக்ூடயா மமந்திர  அிப ்வுி. அுத 
வேறுன்மமயிலிருந்ுத வேுத்ன்், பலவீணத்திலிருந்ுத வபரவுீறறன்ல, அழிின்மமயிலருந்ுத 
வபரழன்க, கசப்ிலிருந்ுத இனின்மமன்யா, எிலலவு வபரவேன்கயாவுன  சழ்நின்லகன்ுயு  ்ி 
இினுத எிறு வுக்க முடயாவு ்ி சவுர சத்திலிருந்ுத உருவேவுக்கு .

அிிில வேவுழ்பவேி வபரவுன்சயிி ிடயிில சக்க மமவுடடவுி. நின்மமயாவுில மமடடுவமம 
இப்ிரபஞ்சத்ன்் உரின்மம வகவுண்டவுட முடயு . எனவவே, நிலவலவுருவே்னக்வக அுத 
வசவுந்்மமவுனுத. அதிில யாவுவேரு  எந்் வேன்கயாவுன ்ன்டவயாவு மமறுக்கப்படவலவு இி்ற அதிில 
பங்கு வபறலவு . கவுரண , நின்மம ( அுத வபவுருவுவு அிலலுத அ்றவவேவு அிலலுத 
ஆிமகவமமவு ) ,நின்மமயிி ஊீறறுக்கண் எிறு  வேீறறவுுத சரக்கு . அிபவுக எண்் ங்கக,
அிபவுக  வபசங்கக, அிபவுக வசயாிலபடுங்கக, உங்கக  ஒ்டவவேவுரு வ்ன்வேயு  
நின்றவவேீறறப்படு . நங்கக ்னிவயா ்வக்கவடப்பட மமவுடடீரகக. ஆபத்ுத உங்கன்ு 
கடந்ுத வேர முடயாவுுத.
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அிப வ்ளிவேவுக கவு்ன , சரியாவுக ஆரவுய்ந்ுத தீரப்பளிக்கு , வமமய்யா்றம்டி வசயாிலபடு . 
அிிி கண்கவுவுடு கவு் ங்கக. நங்கக கவு்   இட  யாவும்  அழகு  
உண்ன்மமயுமமவுகவவே இருக்கு . அிிி மமனவ்வுடு ஆய்ம் வசய்யுங்கக. நங்கக 
்வே்றன்ழக்கவவேவு ுதக்கத்ன்் எழப்ி வடவவேவு மமவுடடீரகக. அிிி உகஉணரவவேவுடு 
வசயாிலபடுங்கக. வேவுழ்வவேி்ன  யாவுிழில நங்கக மடடு  இன்சப்பண் இறவேவு் 
இினின்சயாவுக இருக்கு .

்வுி எிற சயா  எந்் வேடவில வேந்்வுலு  அன்் இன  கண்டு இடமமளிக்கவுமமில 
வலக்குங்கக. வபரிப உங்கக முழ இருப்ன்பயு  வழங்கு  வேன்ர முயாீறசத்ுதக் 
வகவுண்வட இருங்கக. எப்வபவுுத  எிலவலவுருட்ன  அிிவலவயா தின்ுத்திருங்கக-
இுதவவே சவேரகத்திி சவேரக  ஆகு . அழகு  கனிம்   இிலலவு் எுதம்  உங்கக 
உகுத்திில இிலலவுமமில வபவுகடடு , வமமின்மமயாவுன உங்களிி இருப்பவுில அழகவுகம்  
கனிவேவுகம்  உருமமவு்றவடக்ூடயா   ஒிறவுகவவே உங்கக (பறவேவுழ்வில) வவேளிவயா 
எிலலவுமு  இருக்கு . நங்கக வசய்யாக்ூடயாுத எுதவேவுக இருந்்வுலு  அுத ஆன்ச, கழ்நின்ல 
இச்ன்ச அிலலுத வமமவலவுடடமமவுன கருத்ுத ஆியான்வேகுவுில தூண்டப்படவுமமில சவுந்்மமவுன 
வமமய்யா்றவி ுதன்னவயாவுடு வசய்யாப்படுவே்வுக இருக்கடடு —இுதவவே சவேரகத்திி 
வசயாிலபவுடவுகு .

உங்கக எண்ணங்கக உலவும்ிிற உலன்க ுதளியு   கன்றவயாவு குங்கவமமவு இி்ற 
தூய்ன்மமப்படுத்ுதங்கக. நங்கக இ்டம்டலிில வேவுழ  வபவுவ் சவேரகத்திில நுன்ழவீரகக. பற 
உலிி  ஒ்டவவேவுி்றலு  அழகு ிரதிபலிப்பன்்க் கவுண்பீரகக. வ்ய்வீக வபரழகு உங்கக 
உகுத்திில வவேரி்றயாப் ிி, பற உலிி  ஒ்டவவேவுி்றலு  அ்ி உயிருதடப்ப 
வவேளிப்படு . உகு  அழகவுக உலகவமம அழகவுகு .

பக்குவேமு  முதிரச்சயு  அன்டயாவு் ஆிமமவுக்கக இி்ன  வமமவுடடவழவு் மமலரகவு. 
அன்வேயுக வபரழகு   ஒளிந்ுத வகவுண்டருக்ிறுத. சவேரகத்திி வவேளிச்ச   பவுய்ந்ுத   ஒரு நவுக 
அந்் அழன்க  வவேளிப்படுத்ுத . மமனி்ரகன்ு இந்் கண்வணவுடடத்திில கவு்   வபவுுத, 
நவு  தீங்ிிலலவு் இடத்திில நிிறு வகவுண்டருக்ிவறவு . கண்கக அழன்க மமடடுவமம 
கவு்  . தீன்மமன்யா கவுணவுமமில இருக்கு .  அிிி இந்் குணத்திில ்வுி அ்ி நி மமதியு 
வபவுறுன்மமயு  அழகு  நின்லக்வகவுண்டுகுன. இ்டவேவுறு அிப வசலுத்ுதபவேி எிலலவு 
மமனி்ரகளிி பவுுதகவுவேலி ஆிறவுி. அவேரகக அ்றயாவுன்மமயிி கவுரணமமவுக அவேன்ன 
தூீற்ற வவேறுத்்வுலு  இவேி வகடயாமமவுக அவேரகன்ு பவுுதகவுத்ுத அிப வசலுத்ுதிறவுி.

எந்் வ்வுடடக்கவுரனவுவேுத  ்ி மமலரகக  ஒவர நவுளிில மமலரவிலன்ல எிறு கண்டப்பவுனவு? 
அிப வசய்யாக் கீறறுக் வகவுகளுங்கக, எிலவலவுருத ஆிமமவுவலு , மக வகடு வகடடவேரகக 
எிறு கரு்ப்படுகவேரகளிி ஆிமமவுவலு  ூட, வ்ய்வீக வபரழகு நிலம்வேன்் 
கவுண்பீரகக. அுத உரியா கவுலத்திில பூத்ுத மமலரு  எிபன்்யு  அ்றவீரகக. சவேரகத்திி 
பவுரன்வேக்கு வ்ிபடு  கவுடசகளிில இுதம்   ஒிறு. இதிில இருந்வ் வபருமமிழ்ச்ச 
வபவுங்குிறுத.
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பவுவே , ுதக்க , ுதிப , வவே்ன்ன—இன்வே யாவும்  வவேளிச்சத்ன்் வ்டு  ஆிமமவுவி 
்வப்பக்கக. ஆிமமவுவி மமடிலகக திறக்கு  வபவுுத வபரவுனந்்  ஒளி வவேகு  உகவு 
வேரு .

ுதக்கத்திில இருக்கு   ஒ்டவவேவுரு ஆிமமவும்  இி்ன   ஒத்தின்சந்ுத இன்சக்கவு் 
இன்சபண்ணவுகு . அுத இறுதியிில   ஒத்தின்சயு  . அ்டவன்சன்யா மடடு  வபவுுத 
சவேரகத்திி ஆனந்் ரவுக  எங்கு  ்வேளு .

நரக வவே்ன்னவயா சவேரகத்திீறகவுன ஆவேன்லத் தூண்டு . ்ி குீறற  குன்றகன்ு 
சரிப்படுத்திக் வகவுண்டுகு ஆிமமவு ்வுி வேசப்ப்ீறகவுன  வபரவுனந்் மமவுளின்கன்யா 
்கரக்கப்படட நரகத்திி இடபவுடுகன்ு வகவுண்வட கடட எழப்பிறுத.

இரம் எிபுத உலிி முத பரம்  கடந்ுத வசிலலக்ூடயா  ஒரு நிழில . ுதக்க   எிபுத 
ஆிமம ஒளியிி குறுக்வக வேரு  ்வுி எிற  ஆனவே, அக பவுவே அகந்ன்் எண்ணங்கக. 
வேவுழ்வி வமமில பரப்ப    ்ீறகவுலிகமமவுன  ஒரு நிழில. “ சரியா  ஒளியிி ிரகவுசத்திீறகுக 
வேவுருங்ககு இந்் நூன்ல படத்ுத வகவுண்டருப்பவேரகவு! நங்கக ஆிமம  ஒளி 
வபவுருந்தியாவேரகக. நங்கக உங்கக அவேந ிக்ன்கயாவுில மமடடுவமம வ்ய்வீக அருளிலிருந்ுத 
ிரிக்கப்படடு இருக்ிிறரகக. உங்கன்ு கடடப்வபவுடு  பவுவே  எி்ன  இரம் வநர 
அச்சத்திலிருந்ுத வடுப்படடு விழத்வ்ழங்கக, கடம்ளிி குழந்ன்்கக நங்கக ! 
உங்களுக்கு உரியா சவேரகத்ன்் ஆளு  ்னி உரின்மமன்யா ஏீறறுக்வகவுகளுங்கக. வபவுய்யாவுன 
ந ிக்ன்ககக எி்ன  வஷேத்ன்் மமருந்ுத எிறு எண்ணி இனிவமமலு  உங்கக 
ஆிமமவுவீறகு வேழங்கவுதீரகக. நங்கக தூசயிில பரண்டு எழ  பழ அிலல-நங்குவுக அப்பட
உங்கன்ு உருவேவுக்ி வகவுகுவு்வேன்ர. நங்கக வ்ய்வேத்்ின்மம , நின்லயாவுன வேவுழ்ம் 
ஆியாவேீறவறவுடு இன்ற அருுவுில ிறப்ன்ப எய்தியுகள்ரகக. உங்களுக்குக வ்டு்ில 
இருந்்வுில இன்் நங்கக உணர முடயு . உங்கக குங்கமமவுன, கழ்நின்ல எண்ணங்கன்ு 
இனிவமமலு  பீற்றக் வகவுண்டு இரவுதீரகக. உங்கக பரிசத்்மமவுன அிபவுன 
எண்ணங்களினவுில உங்கக உகு  வேவு்னலக வ்வேன்்களிி உகுத்திீறகு  நிகரவுகு . 
உங்கக மதிருந்ுத வ்ய்வீக அருவுவுளி சந்ுத .
மமிழ்ச்சயாீறற, ுதயார  மகுந்், பவுவே  நின்றந்் வேவுழ்வீறகு நங்கக வசவுந்்க்கவுரர அிலல, 
அவேீறன்ற நங்கக ஏீறக மமறுத்்வுில. அவேீறன்ற நங்கக ஏீறக மமறுப்ப்வுில அன்வே 
உங்களிடமருந்ுத இனிவமமலு  அந்நியாப்படடுவடு . கவுரண  ஆிமமவுவி நின்லவயா 
எங்கு வசிறவுலு  உடி வேரக் ூடயாுத.நங்கக எங்கு வசிறவுலு  உங்கக ஆிமமவுவீறக்குக
இருக்கு  குணங்கக ூடவவே வேருிிறன.

நரகமமிலல, சவேரகவமம இங்வக  உங்கக உன்டன்மம. அுத எிறு  உங்கக உன்டன்மம. 
உங்களுக்கு உரின்மமயாவுனன்்  நங்கக எடுத்ுதக் வகவுகு வவேண்டு  எிறு மமடடுவமம அுத 
உங்கன்ு வவேண்டுிறுத. நங்கவு உங்கக ்ன்லவேி. யாவுன்ர நங்கக எஜேமமவுனனவுக ஏீறறு 
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கடன்மம ஆீறறப் வபவுகிறரகக எிபன்் நங்கக ்வுி முடம் வசய்யா வவேண்டு . உங்கக 
நின்லன்யா உருவேவுக்ி வகவுகபவேர நங்கக ்வுி, நங்கக வரு ி வ்ரந்வ்டுப்பன்வேகவு 
உங்களுக்கவுன  சழ்நின்லன்யா ஏீறபடுத்ுதிிறன. உங்குுத வவேண்டு்ிலகளு  
வகவுரிக்ன்ககளு  ( இ்யாத்திலிருந்ுத  மமனதிலிருந்ுத  எழபன்வே, வவேறு  உ்டடலிருந்ுத 
எழபன்வே அிலல ) ஏீறறுக்வகவுகுப்படடு வேழங்கப்படு . நங்கக பணிவன்ட வசய்்ுத 
வபவுலவவே உங்களுக்கு  பணிவன்ட வசய்யாப்படு . உங்குுத வசயாிலபவுடுகக உங்கன்ு 
மண்டு  வேந்்ன்டயு .

சவேரக  உங்களுன்டயாுத. நங்கக அ்ீறகுக நுன்ழந்ுத அன்் உன்டன்மமயாவுக்ி வகவுகு 
வவேண்டு . சவேரக  எிறவுில வபருமமிழ்ச்ச, வபரருக. ஆன்சப்படவவேவு, வேருத்்ப்படவவேவு 
ஏுத  இிலலவு் நின்ல. முழ நின்றவேவுன வேவுழ்ன்வே இப்வபவுழவ் இ்டம்லிவலவயா 
வேவுழ்வே்வுகு . சவேரக  உங்களுக்குகவுவயா இருக்ிிறுத. இன்் நங்கக உணரவிலன்ல 
எிறவுில,  உங்கக ஆிமமவு உகமுகமமவுக திரு பவேன்் நங்கக வ்வுடரந்ுத ்வரத்ுத 
வேருிிறரகக. உங்கக ஆிமமவு உகமுகமமவுக திரு படடு . இந்் உண்ன்மமன்யா நங்கக 
உணரவீரகக. 

வேவுருங்கக, உங்கக உகவுவுளியிி வபரு வவேகுத்திில வேவுழங்கக. இருக  சழ்ந்் 
இடங்கன்ுயு  நிழிலகன்ுயு  வடடு வவேளிவயா வேவுருங்கக. மமிழ்ச்சயாவுக இருப்ப்ீறவக 
நங்கக பன்டக்கப்படடீரகக. நங்கக சவேரகத்திி குழந்ன்். தூய்ன்மம, வமமய்யா்றம், அிப, 
நின்றம், ஆனந்் , நி மமதி இன்வேவயா சவேரக வேவுழ்வில நின்லத்ுத நிீறகு  வபறுகக. 
அன்வேயாவும்  உங்களுக்வக உரியான்வே. ஆனவுில நங்கக பவுவேத்திில இருக்கு  வபவுுத 
அவேீறன்ற வபற முடயாவுுத. இருுவுன பவுன்்களிில அவேீறன்ற எகுும்  கவுண முடயாவுுத. 
இ்டம்லன்க  ஒளிமமயாமமவுக்கு   ஒ்டவவேவுரு மமனி்னிி உகவுவுளி ிறக்கு  குங்கமமீறற 
அிிி  ஒளிக்வக அன்வே வசவுந்் . மமனதிி கண்  மமவுசலி ஆக, பனி் ிருஸ்ுத எி்ன  
குழந்ன்் உங்கக ஆிமமவுவில ிறக்கு . அப்வபவுுத சவேரகத்திி உயாரகுணங்கன்ு  
உரின்மமவயாவுடு நங்கக வபறுவீரகக. இ்டம்யார குணங்கவு உங்கக வமமய்யாவுன 
்ின்மமயாவுகு .

எவேனுத ஆிமமவுவில வபருமமகழ்ச்ச அளிக்கு  இந்் வபரழகு குழந்ன்் ிறப்ப 
எடுத்ுதகுவ்வு,  அவேி இந்் குழந்ன்்ன்யா ஈிவறடுப்ப்ீறகவுக பவுடுபடுிிற  
இ்டம்லிி  வேலி மகுந்் ுதடப்ன்ப மமறந்ுத வட மமவுடடவுி.
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மிபத்்கங்கன்ுப் படக்க உ்ம்  கருவகக:
மிபத்்கங்கன்ுப் படப்ப்ீறவகிவற ன்கயிவலவயா ன்வேத்ுதக் வகவுகுக்ூடயா பல 

கருவகக ்ீறவபவுுத சந்ன்்யிில வேந்ுதவடடன. Kindle, Nook, Android Tablets 
வபவுிறன்வே இவேீற்றில வபரு பங்கு வேிக்ிிறன. இத்்ன்கயா கருவகளிி மமதிப்ப 

்ீறவபவுுத 4000 மு்ில 6000 ரபவுய் வேன்ர குன்றந்ுதகுன. எனவவே வபரு பவுின்மமயாவுன 

மமக்கக ்ீறவபவுுத இ்ன்ன வேவுங்ி வேருிிறனர.
ஆங்ிலத்திலுகு மிபத்்கங்கக:
ஆங்ிலத்திில லடசக்கணக்கவுன மிபத்்கங்கக ்ீறவபவுுத ின்டக்கப் வபறுிிறன. 
அன்வே PDF, EPUB, MOBI, AZW3. வபவுிற வேடவேங்களிில இருப்ப்வுில, அவேீறன்ற 

வமமீறூ்றயா கருவகன்ுக் வகவுண்டு நவு  படத்ுதவடலவு .
்மிழலுகு மிபத்்கங்கக:
்மிழில சமபத்தியா பத்்கங்கவுிலலவு  நமமக்கு மிபத்்கங்குவுக 

ின்டக்கப்வபறுவேதிிலன்ல. ProjectMadurai.com எ்ன  குழ ்மிழில மிபத்்கங்கன்ு 

வவேளியிடுவே்ீறகவுன  ஒர உின் வசன்வேயிில ஈடுபடடுகுுத. இந்்க் குழ இுதவேன்ர 

வேழங்ியுகு ்மழ் மிபத்்கங்கக அன்னத்ுத  PublicDomain-ில உகுன. ஆனவுில 

இன்வே மகம்  பன்ழயா பத்்கங்கக.
சமபத்தியா பத்்கங்கக ஏுத  இங்கு ின்டக்கப்வபறுவேதிிலன்ல.
சமபத்தியா பத்்கங்கன்ு ்மிழில வபறுவேுத எப்பட?
அவமமசவுி ிண்டில கருவயிில ்மழ் ஆ்ரம் ்ந்் ிறகு, ்மழ் மி்னிலகக அங்வக 

வீறபன்னக்குக் ின்டக்ிிறன. ஆனவுில அவேீறன்ற நவு  பதிவறக்க இயாலவுுத. வவேறு 

யாவுருக்கு  பிர இயாலவுுத.
சமபகவுலமமவுக பிலவவேறு எழத்்வுுரகளு , பதிவேரகளு , சமபத்தியா நிகழ்ம்கன்ுப் பீற்றயா 

வவேரங்கன்ுத் ்மிழில எழ்த் வ்வுடங்ியுகுனர. அன்வே இலக்ியா , வன்ுயாவுடடு, 
கலவுச்சவுர , உணம், சனிமமவு, அரசயாில, பன்கப்படக்கன்ல, வேணிக  மமீறறு  ்கவேில 

வ்வுிழிலநுடப  வபவுிற பிலவவேறு ்ன்லப்பகளிி கழ் அன்மமிிறன.
நவு  அவேீறன்றவயாிலலவு   ஒிறவுகச் வசரத்ுத ்மழ் மிபத்்கங்கன்ு உருவேவுக்க உகவுவு .
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அ்டவேவுறு உருவேவுக்கப்படட மிபத்்கங்கக Creative Commons எ்ன  உரிமமத்திி கழ் 

வவேளியிடப்படு . இ்டவேவுறு வவேளியிடுவே்ி மூல  அந்்ப் பத்்கத்ன்் எழதியா மூல 

ஆசரியாருக்கவுன உரின்மமகக சடடரீதியாவுகப் பவுுதகவுக்கப்படுிிறன. அவ் வநரத்திில அந்் 

மிபத்்கங்கன்ு யாவுர வவேண்டுமமவுனவுலு , யாவுருக்கு வவேண்டுமமவுனவுலு , இலவேசமமவுக 

வேழங்கலவு .
எனவவே ்மழ் படக்கு  வேவுசகரகக ஆயிரக்கணக்ிில சமபத்தியா ்மழ் மிபத்்கங்கன்ு 

இலவேசமமவுகவவே வபீறறுக் வகவுகு முடயு .
்மிழலிருக்கு  எந்் வேன்லப்பதிவலிருந்ுத வவேண்டுமமவுனவுலு  பதிம்கன்ு எடுக்கலவுமமவு?
ூடவுுத.
 ஒ்டவவேவுரு வேன்லப்பதிம்  அ்ீறவகிவற  ஒருசல அ்னமமதிகன்ுப் வபீற்றருக்கு .  ஒரு 
வேன்லப்பதிவி ஆசரியார அவேருத பதிப்பகன்ு  யாவுர வவேண்டுமமவுனவுலு  
பயாிபடுத்்லவு ு எிறு கு்றப்ிடடருந்்வுில மமடடுவமம அ்ன்ன நவு  பயாிபடுத்் 

முடயு .
அ்வுவேுத  Creative Commons” எ்ன  உரிமமத்திி கழ் வேரு  பதிப்பகன்ு மமடடுவமம நவு  

பயாிபடுத்் முடயு .
அப்பட இிலலவுமமில  All Rights Reserved” எ்ன  உரிமமத்திி கழ் இருக்கு  பதிப்பகன்ு 

ந மமவுில பயாிபடுத்் முடயாவுுத.
வவேண்டுமமவுனவுில  All Rights Reserved” எிறு வுங்கு  வேன்லப்பதிம்கன்ுக் 

வகவுண்டருக்கு  ஆசரியாருக்கு அவேருத பதிப்பகன்ு  Creative Commons” உரிமமத்திி கழ் 

வவேளியிடக்வகவுரி நவு  நமமுத வவேண்டுவகவுன்ுத் வ்ரிவக்கலவு . வமமலு  அவேருத 
பன்டப்பகக அன்னத்ுத  அவேருன்டயா வபயாரிி கவழ ்வுி வவேளியிடப்படு  எ்ன  

உறுதின்யாயு  நவு  அளிக்க வவேண்டு .
வபவுுதவேவுக புதப்புத பதிம்கன்ு  உருவேவுக்குவவேவுருக்கு அவேரகுுத பதிம்கக  நின்றயா 

வேவுசகரகன்ுச் வசிறன்டயா வவேண்டு  எிற எண்ண  இருக்கு . நவு  அவேரகுுத 
பன்டப்பகன்ு எடுத்ுத இலவேச மிபத்்கங்குவுக வேழங்குவே்ீறகு  நமமக்கு

அவேரகக அ்னமமதியாளித்்வுில, உண்ன்மமயாவுகவவே அவேரகுுத பன்டப்பகக 

வபரு பவுின்மமயாவுன மமக்கன்ுச் வசிறன்டயு . வேவுசகரகளுக்கு  நின்றயா பத்்கங்கக 
படப்ப்ீறகுக் ின்டக்கு 
வேவுசகரகக ஆசரியாரகளிி வேன்லப்பதிம் முகவேரிகளிில ூட அவேரகளுன்டயா பன்டப்பகன்ு 

வ்டக் கண்டுிடத்ுத படக்கலவு . ஆனவுில நவுங்கக வேவுசகரகளிி சரமமத்ன்்க் குன்றக்கு  
வேண்ண  ஆசரியாரகளிி ச்்றயா வேன்லப்பதிம்கன்ு  ஒிறவுக இன்ணத்ுத  ஒரு முழ 

மிபத்்கங்குவுக உருவேவுக்கு  வவேன்லன்யாச் வசய்ிவறவு . வமமலு  அ்டவேவுறு 

உருவேவுக்கப்படட பத்்கங்கன்ு  மிபத்்கங்கன்ுப் படக்க உ்ம்  கருவககு-க்கு ஏீறற 

வேண்ண  வேடவேன்மமக்கு  வவேன்லன்யாயு  வசய்ிவறவு .
FreeTamilEbooks.com
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இந்் வேன்லத்்ுத்திில்வுி ிிவேரு  வேடவேன்மமப்ிில மிபத்்கங்கக கவுணப்படு .
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்் வேன்ல்ுத்திலிருந்ுத யாவுர வவேண்டுமமவுனவுலு  மிபத்்கங்கன்ு இலவேசமமவுகப் 

பதிவறக்க (download) வசய்ுத வகவுகுலவு .
அ்டவேவுறு பதிவறக்க (download) வசய்யாப்படட பத்்கங்கன்ு யாவுருக்கு 

வவேண்டுமமவுனவுலு  இலவேசமமவுக வேழங்கலவு .
இதிில நங்கக பங்களிக்க வரு பிிறரகுவு?
நங்கக வசய்யாவவேண்டயாவ்ிலலவு  ்மிழில எழ்ப்படடருக்கு  வேன்லப்பதிம்களிலிருந்ுத 
பதிம்கன்ு

எடுத்ுத, அவேீறன்ற LibreOffice/MS Office வபவுிற wordprocessor-ில வபவுடடு ஓர எளியா 

மிபத்்கமமவுக மமவுீற்ற எங்களுக்கு அ்னப்பம் .
அ்டவேும்்வுி!
வமமலு  சல பங்களிப்பகக ிிவேருமமவுறு:

1.  ஒருசல பதிவேரகக/எழத்்வுுரகளுக்கு அவேரகுுத பன்டப்பகன்ு  Creative 
Commons” உரிமமத்திிகழ் வவேளியிடக்வகவுரி மினஞ்சில அ்னப்ப்ில 

2. ்ினவுரவேலரகுவுில அ்னப்பப்படட மிபத்்கங்களிி உரின்மமகன்ுயு  
்ரத்ன்்யு  பரிவசவுதித்்ில 

3. வசவு்ன்னகக முடந்ுத அ்னமமதி வேழங்கப்படட ்ரமமவுன மிபத்்கங்கன்ு நமமுத 
வேன்ல்ுத்திில பதிவவேீறற  வசய்்ில 

வருப்பமுகுவேரகக freetamilebooksteam@gmail.com எ்ன  முகவேரிக்கு மினஞ்சில 

அ்னப்பம் .
இந்்த் திடடத்திி மூல  பண  ச பவுதிப்பவேரகக யாவுர?
யாவுருமிலன்ல.
இந்் வேன்லத்்ு  முழக்க முழக்க ்ினவுரவேலரகுவுில வசயாிலபடுிிற  ஒரு 

வேன்லத்்ு  ஆகு . இ்ி  ஒவர வநவுக்க  எினவவேனிில ்மிழில நின்றயா 

மிபத்்கங்கன்ு உருவேவுக்குவேுத , அவேீறன்ற இலவேசமமவுக பயானரகளுக்கு வேழங்குவேுதவமம 

ஆகு .
வமமலு  இ்டவேவுறு உருவேவுக்கப்படட மிபத்்கங்கக, ebook reader ஏீறறுக்வகவுகளு  

வேடவேன்மமப்ிில அன்மமயு .
இத்திடடத்்வுில பதிப்பகன்ு எழதிக்வகவுடுக்கு  ஆசரியார/பதிவேருக்கு எின லவுப ?
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ஆசரியார/பதிவேரகக இத்திடடத்திி மூல  எந்்வ்மமவுன வ்வுன்கயு  

வபறப்வபவுவேதிிலன்ல. ஏவனனிில, அவேரகக பதி்வுக இ்ீறவகிறு எந்் ஒரு பதின்வேயு   

எழதித்்ரப்வபவுவேதிிலன்ல.
ஏீறகனவவே அவேரகக எழதி வவேளியிடடருக்கு  பதிம்கன்ு எடுத்ுதத்்வுி நவு  

மிபத்்கமமவுக வவேளியிடப்வபவுிவறவு .
அ்வுவேுத அவேரவேரகளிி வேன்ல்ுத்திில இந்்ப் பதிம்கக அன்னத்ுத  இலவேசமமவுகவவே 

ின்டக்கப்வபீறறவுலு , அவேீறன்றவயாிலலவு   ஒிறவுகத் வ்வுகுத்ுத ebook reader வபவுிற 

கருவகளிில படக்கு  வ்த்திில மமவுீற்றத் ்ரு  வவேன்லன்யா இந்்த் திடட  வசய்ிறுத.
்ீறவபவுுத மமக்கக வபரியா அுவில tablets மமீறறு  ebook readers வபவுிற கருவகன்ு நவுடச்

வசிலவே்வுில அவேரகன்ு வநருங்குவே்ீறகு இுத  ஒரு நிலல வேவுய்ப்பவுக அன்மமயு .
நகில எடுப்பன்் அ்னமமதிக்கு  வேன்ல்ுங்கக ஏவ்்ன  ்மிழில உகு்வு?
உகுுத.
ிிவேரு  ்மிழில உகு வேன்ல்ுங்கக நகில எடுப்பதின்ன அ்னமமதிக்ிிறன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ்டவேவுறு  ஒர எழத்்வுுரிட  Creative Commons உரிமமத்திி கழ் அவேருத பன்டப்பகன்ு 

வவேளியிடுமமவுறு ூறுவேுத?
இ்ீறகு ிிவேருமமவுறு  ஒரு மினஞ்சன்ல அ்னப்ப வவேண்டு .
<ுதவேக்க >
உங்குுத வேன்லத்்ு  அருன்மம [வேன்ல்ுத்திி வபயார].
்ீறவபவுுத படப்ப்ீறகு உபவயாவுகப்படு  கருவகுவுக Mobiles மமீறறு  பிலவவேறு 

ன்கயிருப்பக் கருவகளிி எண்ணிக்ன்க அதிகரித்ுத வேந்ுதகுுத.
இந்நின்லயிில நவுங்கக http://www.FreeTamilEbooks.com எ்ன  வேன்ல்ுத்திில, 
பிலவவேறு ்மழ் மிபத்்கங்கன்ு வவே்டவவேறு ுதன்றகளிி கழ் வசகரிப்ப்ீறகவுன  ஒரு பதியா

திடடத்திில ஈடுபடடுகவுவு .
இங்கு வசகரிக்கப்படு  மிபத்்கங்கக பிலவவேறு கணிணிக் கருவகுவுன Desktop,ebook 
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS வபவுிறவேீற்றில படக்கு  

வேண்ண  அன்மமயு . அ்வுவேுத இத்்ன்கயா கருவகக support வசய்யு  odt, pdf, ebub, azw 
வபவுிற வேடவேன்மமப்ிில பத்்கங்கக அன்மமயு .
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இ்ீறகவுக நவுங்கக உங்குுத வேன்ல்ுத்திலிருந்ுத பதிம்கன்ு

வபற வரு பிவறவு . இ்ி மூல  உங்குுத பதிம்கக

உலகுவில இருக்கு  வேவுசகரகளிி கருவகன்ு வநரடயாவுகச் வசிறன்டயு .
எனவவே உங்குுத வேன்ல்ுத்திலிருந்ுத பதிம்கன்ு  ிரதிவயாடுப்ப்ீறகு  அவேீறன்ற 

மிபத்்கங்குவுக மமவுீறறுவே்ீறகு  உங்குுத அ்னமமதின்யா வவேண்டுிவறவு .
இ்டவேவுறு உருவேவுக்கப்படட மிபத்்கங்களிில கண்டப்பவுக ஆசரியாரவுக உங்களிி 

வபயாரு  மமீறறு  உங்குுத வேன்ல்ு முகவேரியு  இட வபறு . வமமலு  இன்வே  Creative 
Commons” உரிமமத்திி கழ் மமடடு ்வுி வவேளியிடப்படு  எ்ன  உறுதின்யாயு  

அளிக்ிவறவு .
http://creativecommons.org/licenses/
நங்கக எங்கன்ு ிிவேரு  முகவேரிகளிில வ்வுடரப வகவுகுலவு .
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
 
நி்ற.
</முடம்>
வமமீறூ்றயாவேவுறு  ஒரு மினஞ்சன்ல உங்களுக்குத் வ்ரிந்் அன்னத்ுத எழத்்வுுரகளுக்கு  

அ்னப்ி அவேரகளிடமருந்ுத அ்னமமதின்யாப் வபறுங்கக.
முடந்்வுில அவேரகன்ுயு   Creative Commons License”-ஐ அவேரகளுன்டயா 

வேன்ல்ுத்திில பயாிபடுத்்ச் வசவுிலலுங்கக.
கன்டசயாவுக அவேரகக உங்களுக்கு அ்னமமதி அளித்ுத அ்னப்ியிருக்கு  

மினஞ்சன்லfreetamilebooksteam@gmail.com எ்ன  முகவேரிக்கு அ்னப்ி 

ன்வேயுங்கக.
ஓர எழத்்வுுர உங்குுத உங்குுத வவேண்டுவகவுன்ு மமறுக்கு  படசத்திில எின வசய்வேுத?
அவேரகன்ுயு  அவேரகுுத பன்டப்பகன்ுயு  அப்படவயா வடடுவட வவேண்டு .
 ஒருசலருக்கு அவேரகளுன்டயா வசவுந்் முயாீறசயிில மிபத்்க  ்யாவுரிக்கு  எண்ண ூட 

இருக்கு . ஆகவவே அவேரகன்ு நவு  மண்டு  மண்டு  வ்வுந்்ரம் வசய்யாக் ூடவுுத.
அவேரகன்ு அப்படவயா வடடுவடடு அடுத்்டுத்் எழத்்வுுரகன்ு வநவுக்ி நமமுத 

முயாீறசன்யாத் வ்வுடர வவேண்டு .
மிபத்்கங்கக எ்டவேவுறு அன்மமயா வவேண்டு ?
 ஒ்டவவேவுருவேருத வேன்லத்்ுத்திலு  குன்றந்்படச  நூீறறுக்கணக்ிில பதிம்கக 

கவுணப்படு . அன்வே வேன்கப்படுத்்ப்படவடவு அிலலுத வேன்கப்படுத்்ப் படவுமமவலவு 

இருக்கு .
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நவு  அவேீறன்றவயாிலலவு   ஒிறவுகத் திரடட  ஒரு வபவுுதவேவுன ்ன்லப்ிிகழ் வேன்கப்படுத்தி

மிபத்்கங்குவுகத் ்யாவுரிக்கலவு . அ்டவேவுறு வேன்கப்படுத்்ப்படு  மிபத்்கங்கன்ு 

பகுதி-I பகுதி-II எிறு  ூட ்னித்்னிவயா ிரித்ுதக் வகவுடுக்கலவு .
்வரக்க வவேண்டயான்வேகக யாவுன்வே?
இன , பவுலியாில மமீறறு  வேிமுன்ற வபவுிறவேீறன்றத் தூண்டு  வேன்கயாவுன பதிம்கக 

்வரக்கப்பட வவேண்டு .
எங்கன்ுத் வ்வுடரப வகவுகவேுத எப்பட?
நங்கக ிிவேரு  முகவேரிகளிில எங்கன்ுத் வ்வுடரப வகவுகுலவு .

• email : freetamilebooksteam@gmail.com 
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

இத்திடடத்திில ஈடுபடடுகுவேரகக யாவுர?

குழ – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/ 
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கணியா  அறக்கடடன்ு

 

வ்வுன்ல வநவுக்கு – Vision

்மழ் வமமவுிழ மமீறறு  இனக்குழக்கக சவுரந்் வமமய்நிகரவேுங்கக, கருவகக மமீறறு  

அ்றம்த்வ்வுகுதிகக, அன்னவேருக்கு   கடடீறற அ் க்கத்திில ின்டக்கு   சழில

பணி இலக்கு  – Mission

அ்றவயாில மமீறறு  சமூகப் வபவுருுவு்வுர வேுரச்சக்கு  ஒப்ப, ்மழ் வமமவுிழயிி பயாிபவுடு 

வேுரவேன்் உறுதிப்படுத்ுதவேுத , அன்னத்ுத அ்றம்த் வ்வுகுதிகளு , வேுங்களு  கடடீறற 

அ் க்கத்திில அன்னவேருக்கு  ின்டக்கச்வசய்்லு .
 

்ீறவபவுன்்யா வசயாிலகக

• கணியா  மினி்ழ் – kaniyam.com 
• ிரிவயாடட்ட கவுமமிச உரின்மமயிில இலவேச ்மழ் மி்னிலகக – 

FreeTamilEbooks.com 
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கடடீறற வமமிவபவுருடகக

• உன்ர  ஒலி மமவுீற்ற   –  Text to Speech 
• எழத்ுதணரி   – Optical Character Recognition 
• வக்ிமூலத்ுதக்கவுன எழத்ுதணரி   

• மி்னிலகக ிண்டில கருவக்கு அ்னப்ப்ில   – Send2Kindle 
• வக்ிப்பீடயாவுவீறகவுன சறு கருவகக   
• மி்னிலகக உருவேவுக்கு  கருவ   
• உன்ர  ஒலி மமவுீற்ற – இன்ணயா வசயாலி   
• சங்க இலக்ியா  – ஆிடரவுய்டு வசயாலி   

• FreeTamilEbooks –   ஆிடரவுய்டு வசயாலி   
• FreeTamilEbooks –   ஐ ஒஎஸ் வசயாலி   
• WikisourceEbooksReport   இந்தியா வமமவுிழகளுக்ககவுன வக்ிமூல  மி்னிலகக 

பதிவறக்கப் படடயாில 

• FreeTamilEbooks.com – Download counter   மி்னிலகக பதிவறக்கப் படடயாில 

 

அடுத்் திடடங்கக/வமமிவபவுருடகக

 

• வக்ி மூலத்திில உகு மி்னிலகன்ு பகுதிவநர/முழ வநரப் பணியாவுுரகக மூல  
வன்ரந்ுத ின்ழ திருத்ுத்ில 

• முழ வநர நிரலன்ர பணியாமமரத்தி பிலவவேறு கடடீறற வமமிவபவுருடகக 
உருவேவுக்கு்ில 

• ்மழ் NLP க்கவுன பயிீறசப் படடன்றகக நடத்ுத்ில 
• கணியா  வேவுசகர வேடட  உருவேவுக்கு்ில 

• கடடீறற வமமிவபவுருடகக, ிரிவயாடட்ட கவுமமிச உரின்மமயிில வேுங்கன்ு 
உருவேவுக்குபவேரகன்ுக் கண்ட்றந்ுத ஊக்குவத்்ில 

• கணியா  இ்ிழில அதிக பங்களிப்பவுுரகன்ு உருவேவுக்கு்ில, பயிீறச அளித்்ில 
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• மி்னலவுக்கத்ுதக்கு  ஒரு இன்ணயா்ு வசயாலி 
• எழத்ுதணரிக்கு  ஒரு இன்ணயா்ு வசயாலி 
• ்மழ்  ஒலிவயாவுன்டகக உருவேவுக்ி வவேளியிடு்ில 

• OpenStreetMap.org   ில உகு இட , வ்ரு, ஊர வபயாரகன்ு ்மழவுக்க  வசய்்ில 

• ்மழ்நவுடு முழவேன்்யு  OpenStreetMap.org ில வேன்ர்ில 
• குழந்ன்்க் கன்்கன்ு  ஒலி வேடவில வேழங்கு்ில 

• Ta.wiktionary.org   ஐ  ஒழங்குபடுத்தி API க்கு வ்வு்வுக மமவுீறறு்ில 

• Ta.wiktionary.org   க்கவுக  ஒலிப்பதிம் வசய்யு  வசயாலி உருவேவுக்கு்ில 
• ்மழ் எழத்ுதப் ின்ழத்திருத்தி உருவேவுக்கு்ில 
• ்மழ் வவேரச்வசவுில கவு்   கருவ உருவேவுக்கு்ில 

• எிலலவு FreeTamilEbooks.com மி்னிலகன்ுயு  Google Play Books, 
GoodReads.com ில ஏீறறு்ில 

• ்மழ் ்டடச்ச கீறக இன்ணயா வசயாலி உருவேவுக்கு்ில 

• ்மழ் எழ்ம்  படக்கம்  கீறற இன்ணயா வசயாலி உருவேவுக்கு்ில ( 
aamozish.com/Course_preface வபவுல) 

 
வமமீறகண்ட திடடங்கக, வமமிவபவுருடகன்ு உருவேவுக்ி வசயாிலபடுத்் உங்கக அன்னவேரிி

ஆ்ரம்  வ்ன்வே. உங்குவுில எ்டவேவுவற்ன  பங்களிக்க இயாலு  எனிில உங்கக 

வவேரங்கன்ு  kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மினஞ்சில அ்னப்பங்கக.
 

வவேளிப்பன்டத்்ின்மம

கணியா  அறக்கடடன்ுயிி வசயாிலகக, திடடங்கக, வமமிவபவுருடகக யாவும்  

அன்னவேருக்கு  வபவுுதவேவுன்வுகம் , 100% வவேளிப்பன்டத்்ின்மமயுட்ன  இருக்கு . 
இந்் இன்ணப்ிில வசயாிலகன்ுயு , இந்் இன்ணப்ிில மமவு் அ்றக்ன்க, வேரம் வசலம் 

வவேரங்களுட்ன  கவுணலவு .
கணியா  அறக்கடடன்ுயிில உருவேவுக்கப்படு  வமமிவபவுருடகக யாவும்  கடடீறற 

வமமிவபவுருடகுவுக மூல நிரலுடி, GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆியா 

உரின்மமகளிில  ஒிறவுக வவேளியிடப்படு . உருவேவுக்கப்படு  ிற வேுங்கக, 
பன்கப்படங்கக,  ஒலிக்வகவுப்பகக, கவுவணவுளிகக, மி்னிலகக, கடடுன்ரகக யாவும்  

யாவுவேரு  பிரு , பயாிபடுத்ுத  வேன்கயிில ிரிவயாடட்ட கவுமமிச உரின்மமயிில இருக்கு .
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நிவகவுன்ட

உங்கக நிவகவுன்டகக ்மழக்கவுன கடடீறற வேுங்கன்ு உருவேவுக்கு  வசயாிலகன்ு சறந்்

வேன்கயிில வன்ரந்ுத வசய்யா ஊக்குவக்கு .
ிிவேரு  வேங்ிக் கணக்ிில உங்கக நிவகவுன்டகன்ு அ்னப்ி, உடவன வவேரங்கன்ு 

kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மினஞ்சில அ்னப்பங்கக.
Kaniyam Foundation
Account Number :  606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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